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1. Cyflwyniad  

 

Prif Ddatganiad 

 

O dan Adran 22 o Ddeddf Gofal Plant 2006, mae pob Awdurdod Lleol yng Nghymru yn 

gyfrifol am sicrhau bod darpariaeth gofal plant ddigonol i ddiwallu anghenion rhieni yn eu 

hardal sydd angen gwasanaeth gofal plant, hyd y bo hynny'n rhesymol ymarferol. Bydd y 

rhieni yma angen gofal plant er mwyn gweithio, ymgymryd â hyfforddiant neu addysg, neu 

baratoi i weithio. Gosod dyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol, gan roi'r prif gyfrifoldeb 

arnyn nhw dros hwyluso'r farchnad gofal plant i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion rhieni 

sy'n gweithio, yn enwedig y rheiny sydd ar incwm bach, y rhai sydd â phlant anabl, neu'r 

rhai sydd am i'w plant gael darpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

 

Mae Adran 26 o Ddeddf Gofal Plant 2006 yn gofyn i Awdurdodau Lleol lunio Asesiadau o 

Ddigonolrwydd Gofal Plant er mwyn meithrin dealltwriaeth o ddarpariaeth gofal plant yn yr 

ardal ac anghenion rhieni a chynhalwyr, yn ogystal â llunio cynllun gweithredu i fynd i'r 

afael â bylchau. Cafodd hyn ei ddiweddaru ym mis Ebrill 2016 pan gafodd Rheoliadau 

Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016 eu cyflwyno. Nod y 

newidiadau yma yw sicrhau bod y broses o lunio Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant 

yn cael ei gwella ac, yn benodol, yn arwain at y canlynol: 

 Dull gweithredu mwy cyson a safonol o ran cofnodi a chasglu data 

 Manylion mwy clir i'r Awdurdodau Lleol mewn perthynas â'r wybodaeth a gaiff ei 

chasglu a ph'un a yw gofynion statudol y ddyletswydd yn cael eu diwallu  

 Dull gweithredu sy'n fwy cymesur ac yn llai o fwrn ar Awdurdodau Lleol  

 Ffyrdd gwell o unioni ac integreiddio â phrosesau cynllunio ac asesu allweddol eraill 

ar lefel leol a chenedlaethol 

 

Bellach, mae gofyn i Awdurdodau Lleol lunio Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant llawn 

bob pum mlynedd. Yn y gorffennol, roedd angen gwneud hyn bob tair blynedd. O 2018 

ymlaen, caiff y cynllun gweithredu ei ddiweddaru o 2018 ymlaen. Cafodd canllawiau 

statudol newydd eu cyhoeddi ym mis Awst 2016 er mwyn cydfynd â'r rheoliadau newydd. 

Mae'r rhain yn nodi pa sefydliadau a rhanddeiliaid y dylai'r Awdurdodau Lleol ymgynghori 

â nhw wrth lunio'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ac yn cynnwys templedi y dylai 

pob Awdurdod Lleol eu defnyddio.  
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Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cydnabod bod darpariaeth gofal plant fforddiadwy, ac 

o ansawdd uchel, yn rhan hanfodol o sicrhau bod ein trigolion yn llewyrchus. Mae hyn am 

ei bod yn helpu i rieni gymryd rhan mewn addysg/hyfforddiant neu weithio. Yn ogystal â 

hynny, mae'n agwedd hanfodol ar les y plant sy'n derbyn gofal. Mae hyn am fod y 

ddarpariaeth yn sicrhau eu bod nhw'n derbyn gofal mewn amgylcheddau diogel a 

chyffrous sy'n eu helpu a'u hannog i ddatblygu. 

 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cydnabod pa mor bwysig yw cael gweithlu sy'n 

gymwys ac wedi'i hyfforddi'n dda. Rydyn ni'n cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd datblygu a 

chymorth i fusnesau yn y farchnad gofal plant. 

 

Rydyn ni'n falch o ddweud y cawson ni ein dewis i gymryd rhan yn y rhan gyntaf o roi arlwy 

addysg/gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru ar waith. Mae'r arlwy yma ar gyfer plant 3 a 

4 oed cymwys. Mae hwn yn bolisi blaenllaw sydd â'r nod o helpu rhieni i ddechrau gweithio 

a lleihau'r effaith niweidiol y mae tlodi'n ei chael arnyn nhw a'u plant.  
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1. Cyd-destun 

 

Nod y newidiadau yn y canllawiau ar gyfer Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2016 

yw gwella gallu Llywodraeth Cymru i gymharu'r sefyllfaoedd o ran gofal plant yn y 22 

Awdurdod Lleol yng Nghymru. At y diben yma, defnyddiodd swyddogion Cyngor Rhondda 

Cynon Taf y templedi gan Lywodraeth Cymru i lunio'r adroddiad yma ar yr Asesiad o 

Ddigonolrwydd Gofal Plant. 

 

Yn ogystal â'r newidiadau i'r canllawiau ar gyfer Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant, 

mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wedi cyflwyno dulliau 

newydd o gasglu data gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig. Bellach, mae'n ofynnol bod 

darparwyr gofal plant cofrestredig yn cyflwyno eu data a'r dadansoddiad o'r gwasanaeth 

yn electronig. Mae modd iddyn nhw wneud hyn drwy ddefnyddio'r Datganiad Hunanasesu 

Gwasanaeth. Bydd hyn yn sicrhau y bydd cydberthyniad o ran y data a gaiff eu 

dadansoddi ym mhob Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant.  

 

Cwblhaodd 73.2%. o ddarparwyr gofal plant yn Rhondda Cynon Taf Ddatganiad 

Hunanasesu Gwasanaeth. At ddiben cysondeb, mae'r wybodaeth a gafodd ei defnyddio 

yn yr adroddiad yma, yn ogystal â'r atodiadau, yn seiliedig ar y Datganiadau Hunanasesu 

Gwasanaeth. Dim ond yr wybodaeth am y ganran yma o'r farchnad gofal plant y byddwn 

ni'n ei defnyddio. O ganlyniad i hynny, dydy'r canfyddiadau yn yr adroddiad yma ddim yn 

gwbl gywir. 

 

Mae'r holl ddata ar gyfer gofal plant na chaiff ei reoleiddio / sydd wedi'i eithrio yn dod o 

holiaduron darparwyr a gafodd eu llenwi a’u darparu ym mis Awst 2016. Mae'r swyddogion 

yn effro i'r ffaith fod mwy o ddarparwyr gofal plant anghofrestredig yn Rhondda Cynon Taf 

na'r nifer a gaiff ei awgrymu gan yr holiaduron. O ganlyniad i hynny, dydy'r data ar gyfer 

darparwyr anghofrestredig ddim yn gwbl gywir chwaith. 

 

Oni bai inni nodi fel arall, mae'r holl ddata sydd wedi'u defnyddio yn yr adroddiad yma'n 

gywir fel roedd y sefyllfa ar 31 Rhagfyr 2016. 

 

Mae'r canllawiau a gafodd eu cyflwyno yn 2016 yn awgrymu bod angen i Awdurdodau 

Lleol ddefnyddio'r un ardaloedd o ran poblogaeth a'r ardaloedd a gafodd eu defnyddio gan 

y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer llunio'r Asesiad o Anghenion Lleol. 
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Defnyddiodd Bwrdd Iechyd Cwm Taf yr ardaloedd canlynol at y diben yma: Cwm 

Rhondda, Cwm Cynon a Merthyr Tudful. Serch hynny, mae'r ardaloedd yma yn rhy fawr 

i'w defnyddio at ddiben yr adroddiad yma, a does dim modd eu defnyddio i gael gafael ar 

unrhyw ddadansoddiadau ystyrlon o'r farchnad o ran gofal plant yn yr ardaloedd yma. Er 

mwyn cefnogi'r broses o gymharu a dadansoddi'r wybodaeth, rydyn ni wedi rhoi'r 52 ward 

yn Rhondda Cynon Taf mewn 8 grŵp. Rydyn ni wedi'u gosod mewn grwpiau yn ôl 

ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, ffiniau naturiol a/neu ardaloedd sydd â phoblogaeth 

gymharol debyg.  

 

Cwm Rhondda 
Fawr 

Cwm Rhondda 
Fach 

Cwm Cynon Uchaf Cwm Cynon Isaf 

Cwm Clydach Y Cymer Gogledd Aberaman Abercynon 
Llwynypïa Glynrhedynog De Aberaman Cwm-bach 
Pentre Y Maerdy Dwyrain Aberdâr Dwyrain 

Aberpennar 
Tonypandy Pen-y-graig Gorllewin Aberdâr Gorllewin 

Aberpennar 
Trealaw Y Porth Hirwaun Penrhiw-ceibr 
Treherbert Tylorstown Pen-y-waun Ynys-y-bŵl 
Treorci Ynys-hir Y Rhigos  
Ystradyfodwg    
    
Dwyrain Taf Gorllewin Taf Gogledd Taf De Taf 
Y Beddau Y Gilfach-goch Cilfynydd Brynna 
Pentre'r Eglwys Dwyrain Tonyrefail Glyn-coch Llanharan 
Llanilltud Faerdref Gorllewin Tonyrefail Y Graig Llanhari 
Ffynnon Taf  Y Ddraenen Wen Tref Llantrisant 
Ton-teg  Tref Pontypridd Pont-y-clun 
Tyn-y-nant  Cwm Rhondda Tonysguboriau 
  Rhydfelen  
  Trallwng  
  Trefforest  
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2. Gwaith Partneriaeth ac Ymgynghori 

 

Rydyn ni wedi defnyddio amrywiaeth o ffynonellau data wrth lunio'r Asesiad o 

Ddigonolrwydd Gofal Plant, yn ogystal â barn rhanddeiliaid. Nod hyn oedd cael 

dealltwriaeth lawn o'r farchnad gofal plant a'r galw gan rieni yn Rhondda Cynon Taf.  

 

Defnyddion ni ddata o Gyfrifiad 2011 i ddeall demograffeg trigolion Rhondda Cynon Taf, 

yn ogystal â chyfres ddata gyffredin yr Asesiad o Anghenion Lleol. Cafodd y gyfres yma ei 

llunio gan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru at ddiben yr Asesiad o Anghenion Lleol 

sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd. Bydd hyn yn sicrhau bod y data'n gyson ag Asesiadau o 

Ddigonolrwydd Gofal Plant yr Awdurdodau Lleol eraill. 

 

Cynhalion ni arolwg ar-lein i rieni rhwng 7 Hydref ac 11 Tachwedd 2016. Cafodd yr arolwg 

ei lunio gan ddefnyddio'r templed a ddarparodd Llywodraeth Cymru. Ei nod yw casglu barn 

rhieni ar y ddarpariaeth bresennol ym maes gofal plant, yn ogystal â chanfod beth oedd yn 

eu rhwystro rhag defnyddio gofal plant a faint o alw a fydd am ofal plant yn y dyfodol. 

Roedd modd cael gafael ar yr arolwg ar wefan y Cyngor, a hyrwyddon ni'r arolwg ar 

gyfrifon Facebook a Twitter y Cyngor, yn ogystal â rhannu taflenni gwybodaeth mewn 

amrywiaeth o leoliadau. Aeth gweithwyr allgymorth y Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd i nifer o achlysuron a chyfarfodydd grwpiau er mwyn hyrwyddo'r arolwg a helpu 

rhieni i'w lenwi gan ddefnyddio dyfeisiau llechen. 

 

Yn ogystal â hynny, casglon ni farn y plant drwy ddosbarthu holiaduron ar bapur mewn 

lleoliadau gofal plant y tu allan i'r ysgol. Gwnaethon ni ymdrech benodol i gael barn plant 

rhwng 4 a 6 oed er mwyn nodi eu barn ar ddefnyddio darpariaeth gofal plant y tu allan i'r 

ysgol unwaith y byddan nhw'n symud i'r ysgol uwchradd ym mlwyddyn 7. Mae'r angen am 

ofal i bobl ifainc rhwng 11 ac 14 oed wedi bod yn neges barhaus mewn Adroddiadau 

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant blaenorol. Bydd yr ymgynghoriad yma yn helpu i 

lywio'r gwasanaethau a gaiff eu darparu i'r bobl ifainc yma yn y dyfodol. 

 

Rydyn ni wedi ystyried barn y grŵp gorchwyl Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

wrth gyflawni'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yma. Mae ein swyddogion yn 

gweithio'n agos gyda'u cydweithwyr ym maes Chwarae i sicrhau bod y gweithlu a'r 

ddarpariaeth o ran gofal plant y tu allan i'r ysgol a chwarae yn datblygu'n barhaus. Cafodd 

barn y dadansoddwyr gofal plant ei darparu drwy ddata o'r Datganiadau Hunanasesu 



 

Tudalen 9 o 188 

 

Gwasanaeth ac adborth gan y Sefydliadau Ymbarél sy'n cefnogi'r sector gofal plant yng 

Nghymru. Yn ogystal â hynny, ymgynghoron ni â'r Awdurdodau Lleol cyfagos wrth baratoi'r 

adroddiad yma. 
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3. Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ac Asesiad o Anghenion Lles Lleol 

 

Mae Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cwm Taf wrthi'n cyflawni Asesiad o Anghenion Lles Lleol. 

Diben yr Asesiad yma yw rhoi darlun o gyflwr presennol lles trigolion yng Nghwm Taf. 

Mae'n ystyried y saith nod llesiant sydd wedi'u nodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) (2015), sef: 

 

1. Cymru lewyrchus 

2. Cymru gydnerth 

3. Cymru iachach 

4. Cymru sy’n fwy cyfartal 

5. Cymru o gymunedau cydlynus 

6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu 

7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 

At ddiben yr Asesiad Lles, rhannon ni ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn 

bedair rhan, sef Cwm Rhondda, Cwm Cynon, Cwm Taf a Merthyr Tudful. Bydd hyn yn rhoi 

gwybodaeth i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf am les cymdeithasol, 

diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol y bobl yn yr ardaloedd yma. Serch hynny, 

dydy'r ardaloedd yma ddim yn addas at ddibenion yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal 

Plant.  

 

Er mwyn cael dealltwriaeth lawn o'r cyflenwad a'r galw ym maes darpariaeth gofal plant yn 

Rhondda Cynon Taf, roedd rhaid i ni rannu tair prif ardal y sir yn wyth ardal lai. Cafodd 

ardal Cwm Rhondda ei rhannu yn ardal Cwm Rhondda Fawr a Chwm Rhondda Fach. 

Cafodd ardal Cwm Cynon ei rhannu yn ardal Cwm Cynon Uchaf a Chwm Cynon Isaf. 

Cafodd ardal Cwm Taf ei rhannu yn bedair ardal – Dwyrain Taf, Gorllewin Taf, Gogledd 

Taf a De Taf. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am yr ardaloedd yma a'u demograffeg 

yn Adran 4.  

 

Lles diwylliannol 

Bydd cefnogi'r broses o ddarparu gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn helpu'r Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni eu nodau o ran llesiant diwylliannol yng Nghwm Taf. 

Mae Rhondda Cynon Taf yn cynnig amrywiaeth dda o ddarparwyr gofal plant sesiynol a 

thu allan i'r ysgol sy'n darparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg. Mae nifer o'n safleoedd 
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gofal plant cyfrwng Cymraeg wedi'u cofrestru gydag Estyn. Mae hyn yn golygu bod modd 

iddyn nhw gynnig addysg feithrin i blant tair oed sy’n methu â chael lle mewn dosbarth cyn 

oed meithrin mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a gynhelir. Mae hyn yn helpu i gefnogi'r 

broses o gyflawni a datblygu'r Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf ac yn rhoi dewis hanfodol i 

rieni sy'n dymuno i'w plant fod yn ddwyieithog. 

 

Lles cymdeithasol 

Gall darparu amgylcheddau diogel a chyffrous i blant eu hatal rhag dioddef effeithiau 

negyddol o ganlyniad i allgáu cymdeithasol. Nod penodol y rhaglen Dechrau'n Deg yng 

Nghymru yw sicrhau bod plant mewn ardaloedd o amddifadedd ddim yn wynebu anfantais, 

a bod modd iddyn nhw fanteisio ar yr un cyfleoedd â'u cyfoedion o gefndiroedd mwy 

cefnog o ran safleoedd gofal plant ac addysg.  

 

Yn ogystal â hynny, mae safleoedd gofal plant a chwarae yn rhoi cyfle delfrydol i blant a 

phobl ifainc wneud ymarfer corff drwy gael hwyl a chwarae. Mae'n fodd iddyn nhw ddysgu 

am fwyta'n iach a sut i fyw'n iach. 

 

Lles economaidd 

Mae cyflogadwyedd a chyfleoedd hyfforddiant yn rhan annatod o les economaidd y 

trigolion yn ardal Cwm Taf. Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn ffordd bwysig o 

sicrhau bod digon o ddarpariaeth gofal plant ar gael. Mae hyn yn golygu bod modd i rieni 

fanteisio ar y cyfleoedd yma ac yn sicrhau bod diffyg gofal plant ddim yn atal pobl rhag dod 

allan o dlodi. Mae natur ddaearyddol Rhondda Cynon Taf yn golygu y gallai teithio fod yn 

anodd ar adegau, ac mae hyn yn ei gwneud hi'n fwy anodd i rieni ganfod swyddi. Mae'r 

swyddogion yn blaenoriaethu'r broses o sicrhau bod darpariaeth gofal plant ar gael mewn 

man sy'n galluogi rhieni i weithio neu gael hyfforddiant. Yn ogystal â hynny, bydd 

cyfleoedd hyfforddi sy'n ymwneud â gofal plant yn helpu trigolion Cwm Taf i wella eu lles 

economaidd ac yn sicrhau eu bod nhw'n meithrin y sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y 

sector gofal plant. 

 

Lles amgylcheddol 

Weithiau, dim ond mewn amgylcheddau awyr agored diogel mewn safleoedd gofal plant a 

chwarae y caiff y plant gyfle i chwarae yn yr awyr agored. Mae datblygu ardaloedd awyr 

agored sy'n rhan o'r ddarpariaeth gofal plant a chwarae yn flaenoriaeth barhaus i 
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swyddogion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Bydd hyn yn atgyfnerthu nodau lles 

amgylcheddol Asesiad Llesiant Cwm Taf. 
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4. Poblogaeth 

 

Mae sir Rhondda Cynon Taf yn ymestyn ar draws ardal cymoedd De Cymru, o Fannau 

Brycheiniog yn y gogledd hyd at gyrion Caerdydd yn y de. Mae'r sir yn gymysgedd o 

gymunedau trefol, maestrefol a gwledig ac mae'n ymestyn dros 424km sgwâr. Mae'r M4, 

yr A470 a'r A467 yn briffyrdd strategol sy'n cysylltu'r sir â rhanbarthau eraill.  

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (hyd at 2021) yn 

nodi tair prif dref – Aberdâr yn yr Ardal Strategaeth Ogleddol a Phontypridd a Llantrisant 

(gan gynnwys Tonysguboriau) yn yr Ardal Strategaeth Ddeheuol. Dyma'r prif safleoedd 

strategol sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol a byddwn ni'n buddsoddi'n 

sylweddol ynddyn nhw ac yn eu hymestyn dros y 5 mlynedd nesaf. Mae nifer sylweddol o 

dai wedi'u hadeiladu yn Aberdâr a Llantrisant ers yr adroddiad Asesiad o Ddigonolrwydd 

Gofal Plant diwethaf yn 2014. Yn ogystal â hynny, rydyn ni'n bwriadu adeiladu rhagor o dai 

yno dros y pum mlynedd nesaf. Mae hyn wedi cael effaith ar anghenion pobl yn yr 

ardaloedd yma a'r ardaloedd cyfagos, a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol. O 

ganlyniad i gyfyngiadau yn nhref Pontypridd, adeiladon ni dai i ddiwallu anghenion y dref 

mewn ardaloedd cyfagos, megis Pentre'r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Trefforest a'r 

Beddau. Yn ogystal â hynny, rydyn ni wedi bwrw ymlaen â'r gwaith o adeiladu tai yn y 

Ddraenen Wen a Rhydfelen ers yr adroddiad llawn diwethaf yn 2014. Eto, mae'n debyg y 

caiff anghenion o ran gofal plant eu heffeithio gan y tai yma rydyn ni'n parhau i'w 

hadeiladu. Nododd y diweddariad ar yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 y 

byddai angen monitro Pentre'r Eglwys yn benodol o ran newidiadau i'r farchnad gofal plant 

a'r galw amdano. Bydd y broses o fonitro'r angen o ran gofal plant yn yr ardaloedd yma yn 

dal i fod yn flaenoriaeth gan y swyddogion yn 2017.  

 

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yma'n rhestru aneddiadau allweddol yn ogystal â'r prif drefi 

yma. Dyma nhw: 

Ardal Strategaeth Ogleddol 

Glynrhedynog (Cwm Rhondda Fach) 

Hirwaun (Cwm Cynon Uchaf) 

Aberpennar (Cwm Cynon Isaf) 

Y Porth (Cwm Rhondda Fach) 

Tonypandy (Cwm Rhondda Fawr) 

Treorci (Cwm Rhondda Fawr) 
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Ardal Strategaeth Ddeheuol  

Llanharan (De Taf) 

Tonyrefail (Gorllewin Taf) 

 

Yn ardal Bryncae, sydd ar waelod Llanharan, mae llawer o dai newydd wedi cael eu 

hadeiladu ers yr adroddiad Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf. Mae hyn wedi 

arwain at ragor o alw am leoedd addysg feithrin yn yr ardal. Rydyn ni wedi recriwtio 

Darparwr Addysg Cofrestredig nas cynhelir ychwanegol er mwyn ateb y cynnydd yn y galw 

am leoedd. Rydyn ni wedi caniatâu'r broses o adeiladu tai yn ardal Tonyrefail. Unwaith i'r 

gwaith ddechrau mynd rhagddo, mae'n debyg y bydd rhagor o alw am ddarpariaeth gofal 

plant yn ward Gorllewin Tonyrefail. 

 

Ffigurau poblogaeth rhagweledig yr ardal Awdurdod lleol 

Mae data gan InfoBaseCymru yn awgrymu mai cyfanswm poblogaeth Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Rhondda Cynon Taf yn 2016 oedd 237,626. Mae 44,122 o'r bobl yma rhwng 0 a 15 

oed. Mae hyn yn cyfateb i 18.6% o gyfanswm y boblogaeth yn Rhondda Cynon Taf, sy'n 

uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru, sef 17.9%.1 

 

Mae'r amcangyfrifon o'r boblogaeth ar gyfer y 20 mlynedd nesaf yn awgrymu y bydd 

cyfanswm poblogaeth Rhondda Cynon Taf yn cynyddu 3.6%, a bydd nifer y bobl rhwng 0 

a 15 oed yn cynyddu 2.1% (edrychwch ar y tablau isod). 

 

Ffigwr 1: Amcangyfrifon o'r Boblogaeth ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf – Pob Oedran 

                                            
1 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Population-and-Migration/Population 
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Ffigwr 2: Amcangyfrifon o'r Boblogaeth ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf – Pobl rhwng 0 a 15 oed 

 

Mae data geni byw diweddar yn awgrymu bod nifer y genedigaethau byw yn Rhondda 

Cynon Taf wedi gostwng o 2832 yn 2013 i 2759 yn 2016. Mae hyn wedi’i adlewyrchu yn 

nifer y lleoedd Dechrau’n Deg a gafodd eu comisiynu. Bydd nifer y lleoedd yn gostwng o 

720 i 704 ar gyfer cylch comisiynu 2018-2021. 

 

Serch hynny, rydyn ni'n rhagweld y bydd nifer y bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn cynyddu 

o 44,277 yn 2016 i 45,580 yn 2024. Ar ôl hynny, rydyn ni'n rhagweld y bydd y nifer yn 

gostwng yn ôl i 45,049 yn 2037. Bydd hyn yn cyfateb â 18.3% o holl boblogaeth Rhondda 

Cynon Taf, sydd ychydig yn is na'r ganran bresennol (edrychwch ar y dudalen flaenorol). 

Caiff y cynnydd rydyn ni'n ei ragweld yn nifer y bobl rhwng 0 a 15 oed ei fonitro er mwyn 

sicrhau bod y ddarpariaeth gofal plant sydd ar gael yn diwallu anghenion pob grŵp oedran. 

 

Data cyfredol am y boblogaeth 

Yn seiliedig ar amcangyfrifon o'r boblogaeth yn 2015, mae'r tabl isod yn dangos cyfanswm 

poblogaeth pob ardal mewn perthynas â nifer y bobl rhwng 0 ac 15 oed. 
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Ffigwr 3: Cyfanswm y Boblogaeth ym mhob ardal 

 

Dadansoddiad o'r ardal 

Mae'r adran isod yn rhoi gwybodaeth am ddemograffig yr wyth ardal a gaiff eu defnyddio 

at ddiben yr adroddiad yma: 

 

Cwm Rhondda Fawr 

 

Ffigwr 4: Ardal ddaearyddol Cwm Rhondda Fawr 
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Ardal Cwm Rhondda Fawr yw'r cwm mwyaf allan o'r ddau Gwm Rhondda yn Rhondda 

Cynon Taf. Mae'n cynnwys cymunedau sy'n ymwestyn o Dreherbert i Drealaw. Y ddwy 

annedd allweddol yn yr ardal yma yw Treorci a Thonypandy.  Mae'n cynnwys dwy ardal 

Cymunedau yn Gyntaf a phedwar safle gofal plant Dechrau'n Deg.  Yn ôl Mynegai 

Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, mae pump Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr 

ardal yma sydd ymhlith y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 

difreintiedig yng Nghymru. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 69.0% Mae hyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 71.04%. 

Caiff 4.8% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am eu cartref 

neu'u teuluoedd. Mae hyn ychydig yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, 

sef 4.7%. 

 

Cyfanswm poblogaeth Cwm Rhondda Fawr yw 37,437. O blith y rhain, mae: 

 1187 yn 2 oed neu'n iau 

 904 rhwng 3 a 4 oed 

 1309 rhwng 5 a 7 oed 

 1276 rhwng 8 a 10 oed 

 2031 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 6707 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Cwm Rhondda Fawr, 

sef 17.9% o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 6785. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi gostwng 78 yn yr ardal 

yma.  
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Cwm Rhondda Fach 

 

Ffigwr 5: Ardal ddaearyddol Cwm Rhondda Fach 

 

Ardal Cwm Rhondda Fach yw'r cwm lleiaf allan o'r ddau Gwm Rhondda. Mae'n cynnwys 

cymunedau sy'n ymestyn o'r Maerdy i'r Cymer. Y ddwy annedd allweddol yn yr ardal yma 

yw Glynrhedynog a'r Porth.  Mae'n cynnwys dwy ardal Cymunedau yn Gyntaf a saith safle 

gofal plant Dechrau'n Deg.  Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, mae wyth 

Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith y 10% o Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 66.3%. Mae hyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 71.04%. 

Caiff 5.8% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am eu cartref 

neu'u teuluoedd. Mae hyn yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 

4.7%. 

 

Cyfanswm poblogaeth Cwm Rhondda Fach yw 31,987. O blith y rhain, mae: 

 1150 yn 2 oed neu'n iau 

 863 rhwng 3 a 4 oed 
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 1128 rhwng 5 a 7 oed 

 1036 rhwng 8 a 10 oed 

 1704 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 5881 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Cwm Rhondda Fach, 

sef 18.4% o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 6003. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi gostwng 122 yn yr ardal 

yma.  

 

Cafodd dalgylch ysgol Glynrhedynog, sydd yn yr ardal yma, ei ddewis yn un o'r ardaloedd 

peilot cyntaf ar gyfer arlwy addysg/gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru. Byddwn ni'n 

monitro sawl rhiant sy'n manteisio ar y cynnig, yn ogystal â gallu'r farchnad gofal plant i 

ateb unrhyw alw ychwanegol. 

 

Cwm Cynon Uchaf 

 

Ffigwr 6: Ardal ddaearyddol Cwm Cynon Uchaf 
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Mae ardal Cwm Cynon Uchaf yn cwmpasu rhan uchaf Cwm Cynon, o'r Rhigos i lawr i Dde 

Aberaman. Y brif dref ar gyfer yr ardal yma yw Aberdâr, ac mae hefyd yn cynnwys 

Hirwaun, sy'n annedd allweddol. Mae un ardal Cymunedau yn Gyntaf yn yr ardal, yn 

ogystal â dau safle Dechrau'n Deg. Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, 

mae tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith y 10% o 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn ogystal â 

hynny, mae'n gartref i un Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is sydd ymhlith y 10% o 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. O ganlyniad i 

hynny, mae modd gweld bod amrywiaeth eang o anghenion o ran yr economi, cymunedau 

a gofal plant yn yr ardal yma. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 68.2%. Mae hyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 71.04%. 

Caiff 5.2% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am eu cartref 

neu'u teuluoedd. Mae hyn yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 

4.7%. 

 

Cyfanswm poblogaeth Cwm Cynon Uchaf yw 35,046. O blith y rhain, mae: 

 1213 yn 2 oed neu'n iau 

 863 rhwng 3 a 4 oed 

 1309 rhwng 5 a 7 oed 

 1205 rhwng 8 a 10 oed 

 1855 rhwng 11 a 15 oed 

 

Felly, mae 6445 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Cwm Cynon Uchaf, sef 

18.4% o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 6460. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi gostwng rhywfaint.  

 

Cafodd dalgylch Ysgol Gymraeg Rhydywaun ei dewis yn un o'r ardaloedd peilot cyntaf ar 

gyfer arlwy addysg/gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru. Byddwn ni'n monitro faint o rieni 

sy'n manteisio ar y cynnig, yn ogystal â gallu'r farchnad gofal plant i ateb unrhyw alw 

ychwanegol. Yn benodol, bydd yr ardal beilot hon yn profi'r ddarpariaeth gofal plant 

cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn yr ardal yma. 
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Cwm Cynon Isaf 

 

Ffigwr 7: Ardal ddaearyddol Cwm Cynon Isaf 

 

Mae ardal Cwm Cynon Isaf yn cwmpasu'r ardal rhwng Cwm-bach ac Abercynon. Yr 

annedd allweddol yn yr ardal yma yw Aberpennar. Mae un ardal Cymunedau yn Gyntaf yn 

yr ardal, yn ogystal â thri safle Dechrau'n Deg. Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog 

Cymru 2014, mae pedwar Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith 

y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 69.6 %. Mae hyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 71.04%. 

Caiff 5.5% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am eu cartref 

neu'u teuluoedd. Mae hyn yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 

4.7%. 

 

Cyfanswm poblogaeth Cwm Cynon Isaf yw 29,245. O blith y rhain, mae: 

 999 yn 2 oed neu'n iau 

 758 rhwng 3 a 4 oed 

 1163 rhwng 5 a 7 oed 
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 1071 rhwng 8 a 10 oed 

 1635 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 5626 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Cwm Cynon Isaf, sef 

19.2% o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 5637. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi gostwng rhywfaint.  

 

Cafodd dalgylch ysgol Aberpennar, sydd yn yr ardal yma, ei dewis yn un o'r ardaloedd 

peilot cyntaf ar gyfer cynnig addysg/gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru. Byddwn ni'n 

monitro sawl rhiant sy'n manteisio ar y cynnig, yn ogystal â gallu'r farchnad gofal plant i 

ateb unrhyw alw ychwanegol.  

 

Dwyrain Taf 

 

Ffigwr 8: Ardal ddaearyddol Dwyrain Taf 

 

At ddiben yr adroddiad yma, mae ardal Dwyrain Taf yn cwmpasu'r cymunedau rhwng y 

Beddau a Ffynnon Taf. Mae hefyd yn cynnwys cymunedau Pentre'r Eglwys a Llanilltud 
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Faerdref, sy'n prysur dyfu. Mae dwy ardal Dechrau'n Deg yn yr ardal, ond does dim 

ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.  

 

Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, mae un Ardal Gynnyrch Ehangach 

Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is 

mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae pedair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr 

ardal yma sydd ymhlith y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf 

difreintiedig yng Nghymru. O ganlyniad i hynny, mae modd gweld bod amrywiaeth eang o 

anghenion o ran yr economi, cymunedau a gofal plant yn yr ardal yma. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 78.1%. Mae hyn yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 

71.04%. Caiff 3.5% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am 

eu cartref neu'u teuluoedd. Mae hyn yn is na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, 

sef 4.7%.  

 

Cyfanswm poblogaeth Dwyrain Taf yw 26,773. O blith y rhain, mae: 

 957 yn 2 oed neu'n iau 

 669 rhwng 3 a 4 oed 

 1007 rhwng 5 a 7 oed 

 988 rhwng 8 a 10 oed 

 1472 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 5093 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Dwyrain Taf, sef 19.0% 

o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 5114. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi gostwng 21 yn yr ardal 

yma. Mae nifer sylweddol o dai wedi'u hadeiladu yn yr ardal ers yr adroddiad diweddaru yn 

2015, ac mae'r gwaith yma'n dal i fynd rhagddo. O ganlyniad i hynny, mae'n rhesymol i ni 

ragweld y bydd y nifer yma'n codi eto dros y pum mlynedd nesaf.  

 

Cafodd dalgylch Ysgol Bryncelynnog ei ddewis yn un o'r ardaloedd peilot cyntaf ar gyfer 

cynnig addysg/gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru. Byddwn ni'n monitro sawl rhiant sy'n 

manteisio ar y cynnig, yn ogystal â gallu'r farchnad gofal plant i ateb unrhyw alw 

ychwanegol. Mae'r dadansoddiad economaidd uchod yn awgrymu ei bod hi'n debyg y 
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bydd nifer uchel o bobl yn gymwys i fanteisio ar yr arlwy yn yr ardal yma. Bydd y 

swyddogion yn monitro gallu'r farchnad gofal plant yn yr ardal i ateb y galw cynyddol. 

 

Gorllewin Taf 

 

Ffigwr 9: Ardal ddaearyddol Gorllewin Taf 

 

Mae ardal Gorllewin Taf yn cynnwys cymunedau'r Gilfach-goch a Thonyrefail. Yr annedd 

allweddol yn yr ardal yma yw Tonyrefail. Mae un ardal Cymunedau yn Gyntaf yn yr ardal, 

yn ogystal â dau safle Dechrau'n Deg. Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, 

mae dwy Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith y 10% o 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 69.1%. Mae hyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 71.04%. 

Caiff 5.2% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am eu cartref 

neu'u teuluoedd. Mae hyn yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 

4.7%. 

 

Cyfanswm poblogaeth Gorllewin Taf yw 15,983. O blith y rhain, mae: 
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 558 yn 2 oed neu'n iau 

 401 rhwng 3 a 4 oed 

 569 rhwng 5 a 7 oed 

 627 rhwng 8 a 10 oed 

 932 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 3087 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Gorllewin Taf, sef 19.3% 

o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 3142. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi gostwng 55 yn yr ardal 

yma. Fel ardal Dwyrain Taf, rydyn ni wedi cymeradwyo sawl cais cynllunio i adeiladu nifer 

sylweddol o dai yn yr ardal yma. O ganlyniad i hynny, mae'n rhesymol rhagweld y bydd 

poblogaeth y plant â'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn cynyddu'n gyflym unwaith y bydd y 

gwaith yma'n mynd rhagddo. Mae'r un peth yn wir am anghenion pobl o ran gofal plant. 

 

Gogledd Taf 

 

Ffigwr 10: Ardal ddaearyddol Gogledd Taf 
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Mae ardal Gogledd Taf yn cynnwys yr ardaloedd o amgylch prif dref Pontypridd, o 

Gilfynydd i Drefforest. Mae un ardal Cymunedau yn Gyntaf yn yr ardal, yn ogystal â 

phedwar safle Dechrau'n Deg. Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, mae tair 

Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith y 10% o Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 70.5 %. Mae hyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 71.04%. 

Caiff 4.3% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am eu cartref 

neu'u teuluoedd. Mae hyn yn is na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 4.7%. 

 

Cyfanswm poblogaeth Gogledd Taf yw 32,878. O blith y rhain, mae: 

 1151 yn 2 oed neu'n iau 

 771 rhwng 3 a 4 oed 

 1069 rhwng 5 a 7 oed 

 975 rhwng 8 a 10 oed 

 1619 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 5585 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal Gogledd Taf, sef 17.0% 

o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad 

Diweddaru ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 5531. Mae hyn 

yn golygu bod nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi cynyddu 54 yn yr ardal 

yma. Mae nifer sylweddol o dai wedi'u hadeiladu yn ardal Rhydfelen a'r Ddraenen Wen ers 

yr adroddiad diweddaru yn 2015 ac mae'n debyg mai hyn sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r 

cynnydd yma. 
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De Taf 

 

Ffigwr 11: Ardal ddaearyddol De Taf 

 

Mae ardal De Taf yn cwmpasu'r cymunedau rhwng Brynnau a Llantrisant. Mae'n cynnwys 

prif dref Llantrisant/Tonysguboriau, yn ogystal â Llanharan, sy'n annedd allweddol. Mae un 

ardal Cymunedau yn Gyntaf yn yr ardal, yn ogystal ag un safle Dechrau'n Deg. Does dim 

Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr ardal yma sydd ymhlith y 100 o Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn ôl Mynegai 

Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, mae pump Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn yr 

ardal yma sydd ymhlith y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is lleiaf difreintiedig 

yng Nghymru. Mae hyn yn awgrymu bod yr ardal yn weddol gefnog o'i chymharu ag 

ardaloedd eraill yn Rhondda Cynon Taf. 

 

Yn ôl data cyfrifiad 2011, y ganran gyfartalog ar gyfer y gweithgarwch economaidd yn y 

ward yw 78.7%. Mae hyn yn uwch na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, sef 

71.04%. Caiff 3.5% o'r rheiny sy'n economaidd anweithgar eu nodi fel rhai sy'n gofalu am 

eu cartref neu'u teuluoedd. Mae hyn yn is na'r gyfartaledd ar gyfer Rhondda Cynon Taf, 

sef 4.7%. 
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Cyfanswm poblogaeth De Taf yw 28,062. O blith y rhain, mae: 

 1107 yn 2 oed neu'n iau 

 744 rhwng 3 a 4 oed 

 1185 rhwng 5 a 7 oed 

 1105 rhwng 8 a 10 oed 

 1557 rhwng 11 ac 15 oed 

 

Felly, mae 5698 o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn ardal De Taf, sef 20.3% o'r 

boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Y cyfanswm a gafodd ei nodi yn yr Adroddiad Diweddaru ar 

gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 2015 oedd 5534. Mae hyn yn golygu bod 

nifer y plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed wedi cynyddu 164 yn yr ardal yma. Mae'n 

debyg y bydd y cynnydd yma'n parhau dros y blynyddoedd nesaf, gan y bydd nifer 

sylweddol o dai a siopau'n cael eu hadeiladu yn yr ardal. Nodon ni fod gofynion gofal plant 

y rhieni yn yr ardal yma yn flaenoriaeth mewn adroddiadau blaenorol ar gyfer yr Asesiad o 

Ddigonolrwydd Gofal Plant. Mae hyn yn parhau i fod yn wir. 

 

Dadansoddiad 

Mae modd gweld cwymp yn y boblogaeth gyffredinol o blant rhwng 0 a 15 oed yn y rhan 

fwyaf o siroedd. Serch hynny, mae'n bwysig nodi y bydd ardaloedd lle caiff tai eu 

hadeiladu yn debyg o gael effaith ar y ffigurau yma dros y pum mlynedd nesaf.  

 

Wrth ddadansoddi grwpiau oedran penodol, mae modd gweld bod y nifer cyffredinol uchaf 

o blant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn byw yng Nghwm Rhondda Fawr. Mae'r nifer 

leiaf o'r plant a'r bobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed yn byw yn ardal Gorllewin Taf. Serch hynny, 

mae'n debyg fod hyn o ganlyniad i'r gwahaniaeth yn y ffigurau poblogaeth cyffredinol ar 

gyfer yr ardaloedd yma. Mae modd gweld bod canran uwch o blant a phobl ifainc rhwng 0 

ac 15 oed yn ardal Gorllewin Taf, o'i chymharu â'r boblogaeth gyffredinol, na'r ganran ar 

gyfer Cwm Rhondda Fawr (19.3% i 17.9%). O ganlyniad i hynny, dylen ni ddadansoddi 

anghenion y teuluoedd yn y ddwy ardal ymhellach er mwyn gweld a oedd unrhyw ofynion 

ychwanegol o ran gofal plant. 

 

Mae'r nifer fwyaf o blant a phobl ifainc ym mhob grŵp oedran penodol i'w gweld yng 

Nghwm Rhondda Fawr, ac eithrio'r grwpiau oedran rhwng 0 a 2 oed a rhwng 5 a 7 oed. 

Mae'r niferoedd ar gyfer y rhain yn uwch yn ardal Cwm Cynon Uchaf (mae nifer y plant 

rhwng 5 a 7 oed yr un peth â'r nifer yng Nghwm Rhondda Fawr). Mae hyn yn awgrymu y 
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dylen ni archwilio'r broses o ddatblygu gofal plant yn gyffredinol ar gyfer pob ystod oedran 

yng Nghwm Rhondda Fawr. Yn ogystal â hynny, dylen ni ystyried y broses o ddatblygu'r 

ddarpariaeth gofal plant ar gyfer y grŵp oedran cyn-ysgol yn ardal Cwm Cynon Uchaf. 

Mae hyn yn cyd-fynd â'r hyn rydyn ni'n ei wybod eisoes am y sector oedran cyn-ysgol yn 

yr ardal yma, gan mai nifer fach o ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer y grŵp oedran yma. 

Yn ogystal â hynny, mae'r galw am leoedd mewn darpariaeth cyn oed ysgol nas cynhelir 

yn yr ardal yma yn uchel iawn. Mae ein swyddogion wrthi'n ystyried sut y gallwn ni 

gynyddu nifer y Darparwyr Addysg Cofrestredig yn ardal Cwm Cynon Uchaf. 

 

Y prif dueddiadau a'r ffactorau sy'n debyg o effeithio ar y ffigurau yma 

Mae'r data geni byw ar gyfer y dair blynedd ddiwethaf yn awgrymu bod nifer y 

genedigaethau byw wedi gostwng o 2832 i 2759. Os bydd y tuedd yma'n parhau, bydd yn 

effeithio ar yr amcangyfrifon o'r boblogaeth. Byddai hyn yn awgrymu bod angen 

canolbwyntio ar ddatblygu gofal plant ar gyfer grwpiau oedran hŷn yn hytrach na phlant o 

dan ddwy oed. Serch hynny, rydyn ni eisoes wedi nodi bod nifer sylweddol o dai wrthi'n 

cael eu hadeiladu, yn arbennig yn ardaloedd Dwyrain Taf a De Taf. Bydd y gwaith yma'n 

cael effaith ar y boblogaeth o ran plant a phobl ifainc rhwng 0 ac 15 oed, ac ar y galw o ran 

gofal plant yn yr ardaloedd yma.  

 

Mae ein gwaith ymgynghori â'r Ganolfan Byd Gwaith yn awgrymu ein bod ni heb weld 

unrhyw newidiadau sylweddol ym maes cyflogaeth yn Rhondda Cynon Taf dros y flwyddyn 

ddiwethaf. Yn ystod 2016, cafodd swyddi eu colli mewn cwmnïau yn Nhrefforest, Aberdâr 

a Thonysguboriau. Cafodd tua 89 o swyddi eu colli i gyd. Does dim cyfleoedd creu swyddi 

sylweddol wedi bod yn Rhondda Cynon Taf dros y flwyddyn ddiwethaf, er bod adran Cyllid 

a Thollau Ei Mawrhydi wedi cynnal nifer helaeth o ymgyrchoedd recriwtio. Mae'n debygol 

bod hyn wedi effeithio ar deuluoedd sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf. Yn ogystal a hynny, 

recriwtiodd canolfan ddosbarthu Amazon yn Abertawe nifer resymol o staff. Serch hynny, 

swyddi tymhorol oedd y rhain fel y cyfryw. 

 

Does dim data ar gael sy'n awgrymu bod y swyddi a gafodd eu colli wedi effeithio ar y galw 

am ofal plant yn yr ardaloedd yma. Yn yr un modd, dydy'r cyfleoedd creu swyddi y tu allan 

i'r Fwrdeistref Sirol heb arwain at unrhyw gynnydd amlwg yn y galw am ofal plant yn 

Rhondda Cynon Taf. 
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Mae'n bosibl y bydd y Cytundeb Dinas arfaethedig yn effeithio ar gyfleoedd swyddi yn y Sir 

dros y blynyddoedd nesaf, yn ogystal â'r gwaith o adeiladu Canolfan Dyffryn Taf ym 

Mhontypridd. Byddwn ni'n monitro'r farchnad gofal plant er mwyn gweld a fydd hyn yn 

effeithio ar anghenion gofal plant yn y dref ac mewn ardaloedd cyfagos. 
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5. Trosolwg – Mathau o Ofal Plant, Gwasanaethau a Lleoedd 

 

At ddibenion yr adroddiad yma, rydyn ni wedi defnyddio data am ddarpariaeth gofrestredig o'r ffurflenni Datganiad Hunanasesu 

Gwasanaeth a gafodd eu llenwi gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn 2016. Nod yr arolwg oedd cael cipolwg o'r data am ddwy 

wythnos benodol – sef un wythnos yn ystod y tymor a oedd yn dechrau ar 11 Gorffennaf 2016, ac un wythnos yn ystod y gwyliau a oedd 

yn dechrau ar 8 Awst 2016. Roedd gofyn i'r rheiny sy'n darparu gofal plant yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y gwyliau gyflwyno data ar 

gyfer y ddwy wythnos. Yn gyffredinol, llanwodd 73.2% o'r darparwyr cofrestredig yn Rhondda Cynon Taf y ffurflen. Mae hyn yn uwch na'r 

ffigur ar gyfer Cymru gyfan, sef 70.5%. Yn Rhondda Cynon Taf, mae modd dadansoddi'r ffigur yma fel y ganlyn: 

 76.2% o warchodwyr plant 

 76.3% o ddarparwyr gofal plant diwrnod llawn 

 66.7% o ddarparwyr gofal plant y tu allan i oriau ysgol 

 71.8% o ddarparwyr gofal sesiynol 

 33.3% o ddarparwyr gofal chwarae mynediad agored 

 

Rydyn ni wedi defnyddio data am ddarpariaeth anghofrestredig o holiaduron i ddarparwyr gofal plant a gafodd eu llenwi yn ystod Hydref 

2016. Doedd nifer y ffurflenni a gafodd eu dychwelyd gan ddarparwyr gofal plant sesiynol a thu allan i oriau ysgol ddim yn fawr o'u 

cymharu â nifer y safleoedd y mae'r swyddogion yn gwybod amdanyn nhw yn Rhondda Cynon Taf. 

 

Dydy hwn ddim yn drosolwg cyflawn o'r farchnad gofal plant yn Rhondda Cynon Taf, a dylech chi ei ddefnyddio'n ofalus. Dydyn ni ddim 

wedi defnyddio data'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd na gwybodaeth leol i atgyfnerthu'r trosolwg yma o'r farchnad gofal plant. O 

ganlyniad i hynny, mae'r wybodaeth yn anghyflawn. 
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5.1 Nifer y Darparwyr Gofal Plant a'r Mathau o Wasanaethau (Cofrestredig ac Anghofrestredig / Wedi'u Cymeradwyo) 

Mae'r tabl canlynol yn nodi pa ddarparwyr gofal plant sy'n darparu'r gwasanaethau canlynol ledled Rhondda Cynon Taf: 

 

Math o ofal plant Nifer y 
safleoedd 

Cofrestredig 

Nifer y safleoedd 
Anghofrestredig 

/ Wedi'u 
Cymeradwyo 

Gwasanaethau Gofal Plant sydd ar 
gael 

Nifer y lleoedd 
Cofrestredig 

Nifer y lleoedd 
Anghofrestredig / 

Wedi'u 
Cymeradwyo 

Gwarchodwr plant 
 
 

117 0 Gofal plant diwrnod llawn drwy gydol 
y flwyddyn 

104 0 

Gofal plant hanner diwrnod drwy 
gydol y flwyddyn 

88 0 

Cyn i'r ysgol ddechrau 103 0 

Ar ôl yr ysgol 107 0 

Gofal cofleidiol 57 0 

Gofal yn ystod y gwyliau 96 0 

Arall 
(Dechrau'n Deg; cynllun Hwyl y Gwyliau; 
penwythnosau ar gais; gofal brys; gweithio yn 
gynnar yn y bore/gyda'r nos oherwydd gwaith 
shifft) 

9 0 

Gofal Oriau Dydd  

Gofal Diwrnod Llawn 
 
 

35 0 Meithrinfa diwrnod llawn drwy gydol y 
flwyddyn 

29 0 

Meithrinfa hanner diwrnod drwy gydol 
y flwyddyn 

18 0 

Cyn i'r ysgol ddechrau 11 0 

Cylch Chwarae / Cylch Meithrin 
(Bore) 

13 0 

Cylch Chwarae / Cylch Meithrin 
(Prynhawn) 

13 0 

Ar ôl yr ysgol 12 0 

Gofal cofleidiol 12 0 

Cinio 14 0 
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Gofal yn ystod y gwyliau 18 0 

Crèche 0 0 

Arall 
(Dechrau'n Deg) 

2 0 

Gofal Sesiynol 
Diwrnod Llawn 
 

29 5 Cylch Chwarae / Cylch Meithrin 
(Bore) 

27 5 

Cylch Chwarae / Cylch Meithrin 
(Prynhawn) 

8 0 

Gofal cofleidiol 8 1 

Cinio 2 0 

Arall 2 0 

Crèches 0 0 Gweithredu drwy'r dydd 0 0 

Gweithredu yn y bore 0 0 

Gweithredu yn y prynhawn 0 0 

Gofal yn ystod y gwyliau 0 0 

Arall 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

9 6 Cyn i'r ysgol ddechrau 3 0 

Ar ôl yr ysgol 7 6 

Gofal yn ystod y gwyliau 3 0 

Sesiynau cynllun chwarae  1 0 

Arall 1 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 
 
 

5 4 Cyn i'r ysgol ddechrau 0 0 

Ar ôl yr ysgol 1 2 

Gofal yn ystod y gwyliau 5 0 

Sesiynau cynllun chwarae  1 2 

Arall 0 0 

Nani 0 0 Gofal plant diwrnod llawn drwy gydol 
y flwyddyn 

0 0 

Gofal plant hanner diwrnod drwy 
gydol y flwyddyn 

0 0 

Cyn i'r ysgol ddechrau  0 0 

Ar ôl yr ysgol  0 0 

Gofal cofleidiol – lleoliad Addysg 
Gynnar rhan amser, e.e. cylch 

0 0 
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chwarae neu feithrinfa mewn ysgol  

Gofal yn ystod y gwyliau 0 0 

Arall  0 0 

CYFANSWM 195 15    

 

Yn ogystal â'r ddarpariaeth gofal plant uchod, mae pob ysgol uwchradd yn Rhondda Cynon Taf yn darparu gweithgareddau allgyrsiol ar 

ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau i bobl ifainc sy'n 11 oed a hŷn. Caiff hyn ei wneud drwy'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad 

Ieuenctid. Er nad gofal plant yw'r ddarpariaeth yma fel y cyfryw, mae llawer o rieni yn defnyddio'r gweithgareddau yma fel amgylchedd 

diogel i'w plant pan fyddan nhw ym mlwyddyn 7 neu 8. Mae hyn yn arbennig o wir yn ystod gwyliau ysgol.  

 

Dosbarthiad Daearyddol y Darparwyr Gofal Plant a'r Gwasanaethau a gaiff eu darparu (Cofrestredig ac wedi'u heithrio / wedi'u 

cymeradwyo) 

Isod, mae trosolwg o nifer y darparwyr sydd ym mhob un o'r ardaloedd yma, fesul math, yn ôl diffiniad AGGCC: 

 

C = Cofrestredig 
A = Anghofrestredig Ledled 

RhCT 
Cwm 

Rhondda 
Fawr 

Cwm 
Rhondda 

Fach 

Cwm 
Cynon 
Uchaf 

Cwm 
Cynon 

Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

C A C A C A C A C A C A C A C A C A 

Gwarchodwyr plant 
 

117 0 12 0 9 0 17 0 11 0 21 0 7 0 15 0 25 0 

Gofal Diwrnod 
Llawn 
 

35 0 7 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 3 0 5 0 

Sesiynol 
 

29 5 6 2 5 2 1 1 4 0 6 0 2 0 4 0 1 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

9 6 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 4 1 

Crèches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cynlluniau chwarae 
mynediad agored 

5 4 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Cyfanswm y 
darparwyr 
 

195 15 25 4 20 3 25 4 20 1 33 0 11 1 26 1 35 1 

 

O'r tabl uchod, mae modd gweld bod y nifer fwyaf o ofalwyr plant cofrestredig yn gweithio yn ardal De Taf, tra bod y nifer leiaf yn ardal 

Gorllewin Taf. Yn ogystal â hynny, mae'r nifer fwyaf o glybiau y tu allan i'r ysgol cofrestredig i'w cael yn ardal De Taf, ac mae'r nifer fwyaf 

o ddarparwyr Gofal Plant Diwrnod Llawn i'w cael yn ardal Cwm Rhondda Fawr. Yno hefyd y mae'r nifer fwyaf o ddarparwyr Gofal Plant 

Sesiynol (ynghyd ag ardal Dwyrain Taf). Mae'r nifer fwyaf o ddarparwyr Gofal Plant Sesiynol i'w cael yn ardal Cwm Rhondda Fawr ac 

mae'r nifer fwyaf o glybiau y Tu Allan i'r Ysgol sydd heb eu cofrestru i'w cael yn ardal De Taf. Mae cefnogi lleoliadau (sydd heb eu 

cofrestru) i gofrestru gyda'r AGGCC yn flaenoriaeth barhaus i swyddogion. 

 

Mae dadansoddiad mwy manwl o'r math o wasanaethau, a'u hiaith, sy'n cael eu cynnig gan ddarparwyr gofal plant ar gael yn adran 6. 
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5.2 Lleoedd gofal plant – Cyflenwad a galw am y mathau gwahanol o ofal plant  

 

Darpariaeth gofrestredig – yn ystod tymor yr ysgol  

 

Math o ofal plant Tymor yr Ysgol  

Lleoedd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y lleoedd 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

965 Diwrnod llawn 456 
Hanner diwrnod 
165 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 347 
Ar ôl yr ysgol 503 
Gofal cofleidiol 109 
 

996 Diwrnod llawn 252 
Hanner diwrnod 
106 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 231  
Ar ôl yr ysgol 214 
Gofal cofleidiol 12 

Tymor yr hydref 16 
Tymor y gwanwyn 
6 
Tymor yr haf 26 

Diwrnod llawn 30 
Hanner diwrnod 9 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 27 
Ar ôl yr ysgol 38 
Gofal cofleidiol 6 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

1316 Diwrnod llawn 789 
Hanner diwrnod AM 
292 
Hanner diwrnod PM 
306 
Cylch chwarae AM 
159 
Cylch chwarae PM 
134 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 71 
Ar ôl yr ysgol 67 
Gofal cofleidiol 98 
Cinio 110 
 

1973 Diwrnod llawn 441 
Hanner diwrnod AM 
153 
Hanner diwrnod PM 
227 
Cylch chwarae AM 
99 
Cylch chwarae PM 
110 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 50 
Ar ôl yr ysgol 39 
Gofal cofleidiol 14 
Cinio 66 
 

Tymor yr hydref 31 
Tymor y gwanwyn 
6 
Tymor yr haf 9 

Diwrnod llawn 43 
Hanner diwrnod AM 
12 
Hanner diwrnod PM 
5 
Cylch chwarae AM 
10 
Cylch chwarae PM 
1 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 14 
Ar ôl yr ysgol 12 
Gofal cofleidiol 7 
Crèche 9 
Cinio 1 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 

653 Boreau 527 
Prynhawniau 302 

875 Boreau 228 
Prynhawniau 255 

Tymor yr hydref 51 
Tymor y gwanwyn 

Boreau 18 
Prynhawniau 6 
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 Gofal cofleidiol 3 
Cinio 36 
 

Gofal cofleidiol 18 
 

53 
Tymor yr haf 66 

Gofal cofleidiol 11 
Cinio 3 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

375 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 96 
Ar ôl yr ysgol 375 
 

560 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 75 
Ar ôl yr ysgol 310 

0 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 69 
Ar ôl yr ysgol 56 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

260 62 283 0 0 4 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Darpariaeth gofrestredig ac wedi'i heithrio – yn ystod tymor yr ysgol  

 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal plant 
sydd ar gael bob 
dydd 

Nifer y plant sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant sydd 
ar y rhestr aros 

Nifer y lleoedd 
sydd eu heisiau 
yn ôl arolygon rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

0 0 0 0 0 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

0 0 0 0 0 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

110 83 20 Tymor yr hydref 0 
Tymor y gwanwyn 8 
Tymor yr haf 0 

 

0 

Crèches 0 0 0 0 0 
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Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

604 270 334 Tymor yr hydref 0 
Tymor y gwanwyn 0 
Tymor yr haf 5 

 

0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

240 240 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 

 

 

Darpariaeth wedi'i chofrestru – yn ystod gwyliau'r ysgol  

 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y lleoedd 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 810 Amser llawn 
Haf 193 
Hanner tymor mis 
Hydref 149 
Nadolig 84 
Hanner tymor mis 
Chwefror 161 
Pasg 169 
Hanner tymor mis 
Mai 145 
 
Rhan-amser 
Haf 268 
Hanner tymor mis 
Hydref 198 
Nadolig 136 

Gwyliau AM 167 
Gwyliau PM 167 

0 22 
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Hanner tymor mis 
Chwefror 220 
Pasg 217 
Hanner tymor mis 
Mai 203 
 
Yn ôl y galw 
Haf 75 
Hanner tymor mis 
Hydref 61 
Nadolig 40 
Hanner tymor mis 
Chwefror 55 
Pasg 52 
Hanner tymor mis 
Mai 59 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 1055 Amser llawn 
Haf 143 
Hanner tymor mis 
Hydref 55 
Nadolig 32 
Hanner tymor mis 
Chwefror 59 
Pasg 54 
Hanner tymor mis 
Mai 53 
 
Rhan-amser 
Haf 637 
Hanner tymor mis 
Hydref 173 
Nadolig 76 
Hanner tymor mis 
Chwefror 131 
Pasg 127 
Hanner tymor mis 
Mai 136 
 
Yn ôl y galw 

Gwyliau AM 42 
Gwyliau PM 31 

0 17 
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Haf 59 
Haner tymor mis 
Hydref 23 
Nadolig 15 
Hanner tymor mis 
Chwefror 23 
Pasg 38 
Hanner tymor mis 
Mai 16 

 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 488 Amser llawn 
Haf 158 
 
Rhan-amser 
Haf 149 
Hanner tymor mis 
Hydref 54 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 6 
Pasg 5 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

 0 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 116 Amser llawn 
Haf 15 
Hanner tymor mis 
Hydref 4 
Nadolig 2 
Hanner tymor mis 
Chwefror 17 
Pasg 18 
Hanner tymor mis 
Mai 18 
 
Rhan-amser 
Haf 144 
Hanner tymor mis 

Gwyliau 197 0 28 
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Hydref 57 
Nadolig 20 
Hanner tymor mis 
Chwefror 114 
Pasg 112 
Hanner tymor mis 
Mai 110 
 
Y ôl y galw 
Haf 36 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 20 
Pasg 30 
Hanner tymor mis 
Mai 35 

 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

 269 Amser llawn 
Haf 13 
Hanner tymor mis 
Hydref 30 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 15 
Pasg 40 
Hanner tymor mis 
Mai 10 
 
Rhan-amser 
Haf 79 
Hanner tymor mis 
Hydref 45 
Nadolig 22 
Hanner tymor mis 
Chwefror 41 
Pasg 56 
Hanner tymor mis 
Mai 42 
 

 0 11 



 

Tudalen 42 o 188 

 

Yn ôl y galw 
Haf 158 
Hanner tymor mis 
Hydref 85 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 75 
Pasg 85 
Hanner tymor mis 
Mai 

 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 
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Dosbarthiad daearyddol y llefydd gofal plant fesul math o ofal – Cyflenwad a Galw – yn ystod y tymor 

 

Oherwydd bod nifer ymatebion y darparwyr anghofrestredig mor fach, yn yr adran yma, rydyn ni wedi defnyddio'r data o'r ffurflenni 

Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth a gafodd eu llenwi gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn unig. 

 

Cwm Rhondda Fawr 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

96 Diwrnod llawn 41 
Hanner diwrnod 30 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 32 
Ar ôl yr ysgol 35 
Gofal cofleidiol 19 

77 Diwrnod llawn 14 
Hanner diwrnod 13 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 10  
Ar ôl yr ysgol 10 
Gofal cofleidiol 6 

 

0 Diwrnod llawn 2 
Hanner diwrnod 2 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 2 
Ar ôl yr ysgol 5 
Gofal cofleidiol 0 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

269 Diwrnod llawn 79 
Hanner diwrnod AM 
42 
Hanner diwrnod PM 
51 
Cylch chwarae AM 
32 
Cylch chwarae PM 
12 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 23 
Ar ôl yr ysgol 19 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 

208 Diwrnod llawn 54 
Hanner diwrnod AM 
51 
Hanner diwrnod PM 
57 
Cylch chwarae AM 
40 
Cylch chwarae PM 
15 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 3 
Ar ôl yr ysgol 7 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 

0 Diwrnod llawn 4 
Hanner diwrnod AM 
2 
Hanner diwrnod PM 
0 
Cylch chwarae AM 
1 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Crèche 2 
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  Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

126 Boreau 91 
Prynhawniau 54 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

186 Boreau 7 
Prynhawniau 15  
Gofal cofleidiol 7 
 

0 Boreau 2 
Prynhawniau 1 
Gofal cofleidiol 2 
Cinio 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

0 0 0 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Cwm Rhondda Fach 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

56 Diwrnod llawn 27 
Hanner diwrnod 6 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 14 
Ar ôl yr ysgol 25 
Gofal cofleidiol 5 

53 Diwrnod llawn 13 
Hanner diwrnod 6 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 6 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 0 

 

Tymor yr hydref 3 
Tymor y gwanwyn 
3 
Tymor yr haf 3 

Diwrnod llawn 1 
Hanner diwrnod 0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 1 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 0 
 

Gofal oriau dydd 
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Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

98 Diwrnod llawn 68 
Hanner diwrnod AM 
0 
Hanner diwrnod PM 
0 
Cylch chwarae AM 
60 
Cylch chwarae PM 
60 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 48 
 

207 Diwrnod llawn 91 
Hanner diwrnod AM 
17 
Hanner diwrnod PM 
24 
Cylch chwarae AM 
39 
Cylch chwarae PM 
44 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 30 
 

0 Diwrnod llawn 3 
Hanner diwrnod AM 
0 
Hanner diwrnod PM 
0 
Cylch chwarae AM 
1 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 3 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 0 
Crèche 2 
Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

112 Boreau 97 
Prynhawniau 68 
Gofal cofleidiol 2 
Cinio 36 
 

156 Boreau 60 
Prynhawniau 53 
Gofal cofleidiol 7 
 

Tymor yr hydref 7 
Tymor y gwanwyn 
1 
Tymor yr haf 0 

Boreau 2 
Prynhawniau 2 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

30 Cynllun chwarae 30 

 
30 0 0 Ar ôl yr ysgol 1 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 
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Cwm Cynon Uchaf 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

163 Diwrnod llawn 75 
Hanner diwrnod 42 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 61 
Ar ôl yr ysgol 108 
Gofal cofleidiol 25 

175 Diwrnod llawn 59 
Hanner diwrnod 19 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 67 
Ar ôl yr ysgol 82 
Gofal cofleidiol 0 

Tymor yr hydref 2 
Tymor y gwanwyn 
0 
Tymor yr haf 1 

0 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

162 Diwrnod llawn 40 
Hanner diwrnod AM 
29 
Hanner diwrnod PM 
40 
Cylch chwarae AM 
22 
Cylch chwarae PM 
22 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 17 
Ar ôl yr ysgol 16 
Gofal cofleidiol 22 
Cinio 34 
 

329 Diwrnod llawn 23 
Hanner diwrnod AM 
29 
Hanner diwrnod PM 
30 
Cylch chwarae AM 
2 
Cylch chwarae PM 
20 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 16 
Ar ôl yr ysgol 10 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 20 
 

0 Diwrnod llawn 3 
Hanner diwrnod AM 
1 
Hanner diwrnod PM 
0 
Cylch chwarae AM 
0 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 1 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 1 
Crèche 1 
Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

30 Boreau 30 
Prynhawniau 30 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

51 Boreau 27 
Prynhawniau 64 
Gofal cofleidiol 0 
 

0 Boreau 1 
Prynhawniau 0 
Gofal cofleidiol 2 
Cinio 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 
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Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

100 100 85 0 0 Ar ôl yr ysgol 1 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Cwm Cynon Isaf 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

93 Diwrnod llawn 69 
Hanner diwrnod 10 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 44 
Ar ôl yr ysgol 37 
Gofal cofleidiol 8 

125 Diwrnod llawn 38 
Hanner diwrnod 14 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 12 
Ar ôl yr ysgol 9 
Gofal cofleidiol 0 

Tymor yr hydref 0 
Tymor y gwanwyn 
0 
Tymor yr haf 9 

Diwrnod llawn 0 
Hanner diwrnod 1 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 2 
Ar ôl yr ysgol 3 
Gofal cofleidiol 1 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

157 Diwrnod llawn 124 
Hanner diwrnod AM 
59  
Hanner diwrnod PM 
59 
Cylch chwarae AM 
26 
Cylch chwarae PM 
26 
Cyn i'r ysgol 

278 Diwrnod llawn 76 
Hanner diwrnod AM 
0 
Hanner diwrnod PM 
0 
Cylch chwarae AM 
7 
Cylch chwarae PM 
11 
Cyn i'r ysgol 

0 Diwrnod llawn 0 
Hanner diwrnod AM 
1 
Hanner diwrnod PM 
1 
Cylch chwarae AM 
0 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
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ddechrau 24 
Ar ôl yr ysgol 24 
Gofal cofleidiol 31 
Cinio 16 
 

ddechrau 28 
Ar ôl yr ysgol 22 
Gofal cofleidiol 1 
Cinio 16 
 

ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 0 
Crèche 2 
Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

72 Boreau 66 
Prynhawniau 30 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

73 Boreau 43 
Prynhawniau 30 
Gofal cofleidiol 0 
 

0 Boreau 0 
Prynhawniau 1  
Gofal cofleidiol 1 
Cinio 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

0 0 0 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 

       

 

 

Dwyrain Taf 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

172 Diwrnod llawn 51 
Hanner diwrnod 22 
Cyn i'r ysgol 

164 Diwrnod llawn 16 
Hanner diwrnod 13 
Cyn i'r ysgol 

Tymor yr hydref 1 
Tymor y gwanwyn 
0 

Diwrnod llawn 4 
Hanner diwrnod 2 
Cyn i'r ysgol 
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ddechrau 50 
Ar ôl yr ysgol 67 
Gofal cofleidiol 18 

ddechrau 20 
Ar ôl yr ysgol 15 
Gofal cofleidiol 4 

Tymor yr haf 0 ddechrau 6 
Ar ôl yr ysgol 7 
Gofal cofleidiol 4 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

216 Diwrnod llawn 171 
Hanner diwrnod AM 
39  
Hanner diwrnod PM 
39 
Cylch chwarae AM 
0 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

368 Diwrnod llawn 31 
Hanner diwrnod AM 
26 
Hanner diwrnod PM 
79 
Cylch chwarae AM 
6 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

0 Diwrnod llawn 8 
Hanner diwrnod AM 
2 
Hanner diwrnod PM 
2 
Cylch chwarae AM 
1 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 2 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 2 
Crèche 0 
Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

149 Boreau 105 
Prynhawniau 39 
Gofal cofleidiol 1 
Cinio 0 
 

167 Boreau 27 
Prynhawniau 2 
Gofal cofleidiol 4 
 

Tymor yr hydref 0 
Tymor y gwanwyn 
0 
Tymor yr haf 22 

Boreau 3 
Prynhawniau 0 
Gofal cofleidiol 2 
Cinio 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

60 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 60 
 

60    

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

0 0 0 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 
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Gorllewin Taf 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

52 Diwrnod llawn 25 
Hanner diwrnod 20 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 29 
Ar ôl yr ysgol 35 
Gofal cofleidiol 10 

31 Diwrnod llawn 34 
Hanner diwrnod 26 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 27 
Ar ôl yr ysgol 22 
Gofal cofleidiol 0 

0 Diwrnod llawn 1 
Hanner diwrnod 0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 1 
Ar ôl yr ysgol 2 
Gofal cofleidiol 0 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

0 0 0 0 0 Diwrnod llawn 2 
Hanner diwrnod AM 
1 
Hanner diwrnod PM 
0 
Cylch chwarae AM 
2 
Cylch chwarae PM 
1 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Crèche 0 
Cinio 1 

 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

44 Boreau 44 
Prynhawniau 20 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

60 Boreau 15 
Prynhawniau 4 
Gofal cofleidiol 0 
 

0 Boreau 1 
Prynhawniau 0 
Gofal cofleidiol 2 
Cinio 1 

Crèches 0 0 0 0 0 0 
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Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

24 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 24 
 

168    

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

100 Ar ôl yr ysgol 100 

 
92 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Gogledd Taf 

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

140 Diwrnod llawn 90 
Hanner diwrnod 31 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 62 
Ar ôl yr ysgol 57 
Gofal cofleidiol 6 

159 Diwrnod llawn 59 
Hanner diwrnod 6 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 22 
Ar ôl yr ysgol 16 
Gofal cofleidiol 0 

Tymor yr hydref 1 
Tymor y gwanwyn 
1 
Tymor yr haf 9 

Diwrnod llawn 5 
Hanner diwrnod 0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 1 
Ar ôl yr ysgol 4 
Gofal cofleidiol 0 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

129 Diwrnod llawn 85 
Hanner diwrnod AM 
54 
Hanner diwrnod PM 
53 
Cylch chwarae AM 
8 
Cylch chwarae PM 

168 Diwrnod llawn 12 
Hanner diwrnod AM 
17 
Hanner diwrnod PM 
29 
Cylch chwarae AM 
8 
Cylch chwarae PM 

Tymor yr hydref 31 
Tymor y gwanwyn 
6 
Tymor yr haf 9 

Diwrnod llawn 5 
Hanner diwrnod AM 
3 
Hanner diwrnod PM 
1 
Cylch chwarae AM 
0 
Cylch chwarae PM 
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8 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 32 
Cinio 48 
 

0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 0 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 1 
Ar ôl yr ysgol 1 
Gofal cofleidiol 0 
Crèche 2 
Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

88 Boreau 62 
Prynhawniau 61 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

138 Boreau 49 
Prynhawniau 87 
Gofal cofleidiol 0 
 

0 Boreau 2 
Prynhawniau 1 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

86 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 56 
Ar ôl yr ysgol 86 
 

110    

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

30 Ar ôl yr ysgol 30 

 
76 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

De Taf  

Math o ofal plant Tymor yr ysgol  

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau  
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

193 Diwrnod llawn 81 
Hanner diwrnod 21 

212 Diwrnod llawn 29 
Hanner diwrnod 14 

Tymor yr hydref 2 
Tymor y gwanwyn 

Diwrnod llawn 11 
Hanner diwrnod 5 
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Cyn i'r ysgol 
ddechrau 55 
Ar ôl yr ysgol 59 
Gofal cofleidiol 18 

Cyn i'r ysgol 
ddechrau 67 
Ar ôl yr ysgol 59 
Gofal cofleidiol 2 

2 
Tymor yr haf 4 

Cyn i'r ysgol 
ddechrau 11 
Ar ôl yr ysgol 8 
Gofal cofleidiol 1 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

285 Diwrnod llawn 222 
Hanner diwrnod AM 
69  
Hanner diwrnod PM 
64 
Cylch chwarae AM 
11 
Cylch chwarae PM 
6 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 8 
Ar ôl yr ysgol 8 
Gofal cofleidiol 13 
Cinio 0 
 

415 Diwrnod llawn 154 
Hanner diwrnod AM 
13 
Hanner diwrnod PM 
8 
Cylch chwarae AM 
11 
Cylch chwarae PM 
6 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 3 
Ar ôl yr ysgol 0 
Gofal cofleidiol 13 
Cinio 0 
 

0 Diwrnod llawn 16 
Hanner diwrnod AM 
2 
Hanner diwrnod PM 
1 
Cylch chwarae AM 
4 
Cylch chwarae PM 
0 
Cyn i'r ysgol 
ddechrau 5 
Ar ôl yr ysgol 5 
Gofal cofleidiol 2 
Crèche 0 
Cinio 0 
 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

32 Boreau 32 
Prynhawniau 0 
Gofal cofleidiol 0 
Cinio 0 
 

44 Boreau 0 
Prynhawniau 0  
Gofal cofleidiol 0 
 

Tymor yr hydref 44 
Tymor y gwanwyn 
52 
Tymor yr haf 44 

Boreau 7 
Prynhawniau 1 
Gofal cofleidiol 2 
Cinio 2 

Crèches 
 

0 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

205 Cyn i'r ysgol 
ddechrau 40 
Ar ôl yr ysgol 205 
 

222    

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

0 0 0 0 0 0 

Nani 
 

0 0 0 0 0 0 
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Dosbarthiad daearyddol y llefydd gofal plant fesul math o ofal – Cyflenwad a Galw – Gwyliau'r Ysgol  

 

Cwm Rhondda Fawr 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

96 57 Amser llawn 
Haf 4 
Hanner tymor mis 
Hydref 4 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 6 
Pasg 4 
Hanner tymor mis 
Mai 8 
 
Rhan-amser 
Haf 34 
Hanner tymor mis 
Hydref 24 
Nadolig 26 
Hanner tymor mis 
Chwefror 31 
Pasg 26 
Hanner tymor mis 
Mai 32 
 
Yn ôl y galw 
Haf 6 
Hanner tymor mis 
Hydref 6 
Nadolig 6 
Hanner tymor mis 

Gwyliau AM 6 
Gwyliau PM 5 

 

 3 
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Chwefror 6 
Pasg 6 
Hanner tymor mis 
Mai 6 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 233 Amser llawn 
Haf 33 
Hanner tymor mis 
Hydref 32 
Nadolig 16 
Hanner tymor mis 
Chwefror 34 
Pasg 33 
Hanner tymor mis 
Mai 34 
 
Rhan-amser 
Haf 41 
Hanner tymor mis 
Hydref 34 
Nadolig 15 
Hanner tymor mis 
Chwefror 34 
Pasg 34 
Hanner tymor mis 
Mai 33 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Gwyliau AM 20 
Gwyliau PM 10 

 2 

Gofal sesiynol diwrnod  109 Amser llawn 
Haf 39 
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llawn 
 

Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 47 
Hanner tymor mis 
Hydref 42 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Crèches 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

 0 0 0 0 0 
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Nani 
 

 0 0 0 0 0 

 

 

Cwm Rhondda Fach 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 38 Amser llawn 
Haf 17 
Hanner tymor mis 
Hydref 15  
Nadolig 10 
Hanner tymor mis 
Chwefror 15 
Pasg 13 
Hanner tymor mis 
Mai 19 
 
Rhan-amser 
Haf 13 
Hanner tymor mis 
Hydref 14 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 13 
Pasg 16 
Hanner tymor mis 
Mai  
 
Yn ôl y galw 
Haf 1 
Hanner tymor mis 

Gwyliau AM 0 
Gwyliau PM 0 
 

 3 



 

Tudalen 58 o 188 

 

Hydref 1 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 1 
Pasg 1 
Hanner tymor mis 
Mai 1 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 194 Amser llawn 
Haf 42 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 111 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

Gwyliau AM 0 
Gwyliau PM 0 

 1 
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Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 128 Amser llawn 
Haf 46 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 67 
Hanner tymor mis 
Hydref 9 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 6 
Pasg 5 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

   

Crèches 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal  30 Amser llawn    
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Chwarae Mynediad 
Agored 

Haf 28 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Nani 
 

 0 0 0 0 0 
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Cwm Cynon Uchaf 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 194 Amser llawn 
Haf 48 
Hanner tymor mis 
Hydref 34 
Nadolig 13 
Hanner tymor mis 
Chwefror 47 
Pasg 38 
Hanner tymor mis 
Mai 32 
 
Rhan-amser 
Haf 65 
Hanner tymor mis 
Hydref 45 
Nadolig 23 
Hanner tymor mis 
Chwefror 45 
Pasg 46 
Hanner tymor mis 
Mai 47 
 
Yn ôl y galw 
Haf 3 
Hanner tymor mis 
Hydref 1 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 2  
Pasg 3 
Hanner tymor mis 

Gwyliau AM 56 
Gwyliau PM 56 
 

 0 
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Mai 1 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 63 Amser llawn 
Haf 24 
Hanner tymor mis 
Hydref 6 
Nadolig 7 
Hanner tymor mis 
Chwefror 8 
Pasg 8 
Hanner tymor mis 
Mai 8 
 
Rhan-amser 
Haf 207 
Hanner tymor mis 
Hydref 5 
Nadolig 5 
Hanner tymor mis 
Chwefror 4 
Pasg 4 
Hanner tymor mis 
Mai 4 
 
Yn ôl y galw 
Haf 20 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Gwyliau AM 0 
Gwyliau PM 0 

 0 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 60 Amser llawn 
Haf 44 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
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Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 7 
Hanner tymor mis 
Hydref 3 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Crèches 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 
 

 109 Amser llawn 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
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Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 29 
Hanner tymor mis 
Hydref 15 
Nadolig 22 
Hanner tymor mis 
Chwefror 26 
Pasg 21 
Hanner tymor mis 
Mai 27 
 
Yn ôl y galw 
Haf 55 
Hanner tymor mis 
Hydref 60 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 60 
Pasg 60 
Hanner tymor mis 
Mai 60 

 

Nani 
 

 0 0 0 0 0 
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Cwm Cynon Isaf 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 86 Amser llawn 
Haf 40 
Hanner tymor mis 
Hydref 28 
Nadolig 10 
Hanner tymor mis 
Chwefror 30 
Pasg 40 
Hanner tymor mis 
Mai 36 
 
Rhan-amser 
Haf 24 
Hanner tymor mis 
Hydref 20 
Nadolig 18 
Hanner tymor mis 
Chwefror 20 
Pasg 21 
Hanner tymor mis 
Mai 21 
 
Yn ôl y galw 
Haf 17 
Hanner tymor mis 
Hydref 15 
Nadolig 15 
Hanner tymor mis 
Chwefror 18 
Pasg 18 
Hanner tymor mis 

Gwyliau AM 5 
Gwyliau PM 5 
 

 3 
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Mai 18 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 129 Amser llawn 
Haf 20 
Hanner tymor mis 
Hydref 7 
Nadolig 5 
Hanner tymor mis 
Chwefror 7 
Pasg 7 
Hanner tymor mis 
Mai 6 
 
Rhan-amser 
Haf 106 
Hanner tymor mis 
Hydref 30 
Nadolig 26 
Hanner tymor mis 
Chwefror 27 
Pasg 27 
Hanner tymor mis 
Mai 31 
 
Yn ôl y galw 
Haf 5 
Hanner tymor mis 
Hydref 6 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 6 
Pasg 6 
Hanner tymor mis 
Mai  

3 

Gwyliau AM 0  
Gwyliau PM 0 

 2 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 62 0    

Crèches  0 0 0 0 0 
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Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

 0 0 0 0 0 

Nani 
 

 0 0 0 0 0 

 

 

Dwyrain Taf 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 132 Amser llawn 
Haf 10 
Hanner tymor mis 
Hydref 21 
Nadolig 5 
Hanner tymor mis 
Chwefror 11 
Pasg 11 
Hanner tymor mis 
Mai  
11 
Rhan-amser 
Haf 49 
Hanner tymor mis 
Hydref 40 
Nadolig 721 
Hanner tymor mis 

Gwyliau AM 11 
Gwyliau PM 12 
 

 4 
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Chwefror 41 
Pasg 40 
Hanner tymor mis 
Mai 34 
 
Yn ôl y galw 
Haf 12 
Hanner tymor mis 
Hydref 18 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 8 
Pasg 4 
Hanner tymor mis 
Mai 13 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 83 Amser llawn 
Haf 6 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 17 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 5 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 

Gwyliau AM 0  
Gwyliau PM 0 

 1 
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Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 25 Amser llawn 
Haf 7 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 8 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
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Crèches 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 60 Amser llawn 
Haf 14 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 14 
Pasg 14 
Hanner tymor mis 
Mai 14 
 
Rhan-amser 
Haf 75 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 50 
Pasg 50 
Hanner tymor mis 
Mai  
45 
 
Yn ôl y galw 
Haf 36 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 20 
Pasg 30 
Hanner tymor mis 
Mai 35 

 

   

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

 0 0 0 0 0 
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Nani 
 

 0 0 0 0 0 

 

 

Gorllewin Taf 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 42 Amser llawn 
Haf 6 
Hanner tymor mis 
Hydref 5 
Nadolig 2 
Hanner tymor mis 
Chwefror 2 
Pasg 5 
Hanner tymor mis 
Mai 5 
 
Rhan-amser 
Haf 9 
Hanner tymor mis 
Hydref 7 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 8 
Pasg 7 
Hanner tymor mis 
Mai 8 
 
Yn ôl y galw 
Haf 3 
Hanner tymor mis 

Gwyliau AM 0 
Gwyliau PM 0 
 

 0 
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Hydref 4 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 4 
Pasg 4 
Hanner tymor mis 
Mai 4 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 0 0 0 0 0 

Crèches 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 24 Amser llawn 
Haf 1 
Hanner tymor mis 
Hydref 4  
Nadolig 2 
Hanner tymor mis 
Chwefror 3 
Pasg 4 
Hanner tymor mis 
Mai 4 
 
Rhan-amser 
Haf 33 
Hanner tymor mis 
Hydref 30  
Nadolig 15 
Hanner tymor mis 
Chwefror 30 
Pasg 35 
Hanner tymor mis 
Mai 35 
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Yn ôl y galw 
Haf  
Hanner tymor mis 
Hydref  
Nadolig  
Hanner tymor mis 
Chwefror  
Pasg  
Hanner tymor mis 
Mai  

 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 
 

 100 Amser llawn 
Haf 2 
Hanner tymor mis 
Hydref 15 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 15 
Pasg 20 
Hanner tymor mis 
Mai 10 
 
Rhan-amser 
Haf 19 
Hanner tymor mis 
Hydref 10  
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 15 
Pasg 15 
Hanner tymor mis 
Mai 15 
 
Yn ôl y galw 
Haf 71 
Hanner tymor mis 
Hydref 20  
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 15 
Pasg 20 
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Hanner tymor mis 
Mai 15 

 

Nani 
 

 0 0 0 0 0 

 

 

Gogledd Taf 

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u  
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 113 Amser llawn 
Haf 41 
Hanner tymor mis 
Hydref 29 
Nadolig 26 
Hanner tymor mis 
Chwefror 31 
Pasg 31 
Hanner tymor mis 
Mai 29 
 
Rhan-amser 
Haf 25 
Hanner tymor mis 
Hydref 6 
Nadolig 5 
Hanner tymor mis 
Chwefror 15 
Pasg 16 
Hanner tymor mis 
Mai 6 
 

Gwyliau AM 24 
Gwyliau PM 24 
 

 3 
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Yn ôl y galw 
Haf 12 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 

Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 75 Amser llawn 
Haf 3 
Hanner tymor mis 
Hydref 5 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 3 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 36 
Hanner tymor mis 
Hydref 35 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 34 
Hanner tymor mis 
Hydref 17 
Nadolig 11 
Hanner tymor mis 
Chwefror 17 

Gwyliau AM 22 
Gwyliau PM 21 

 4 
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Pasg 17 
Hanner tymor mis 
Mai 13 

 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 104 Amser llawn 
Haf 23 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 20 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

   

Crèches 
 

 0 0 0 0 0 

Gofal y tu allan i  32 Amser llawn    
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oriau'r ysgol 
 

Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 0 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 36 
Hanner tymor mis 
Hydref 27  
Nadolig 5 
Hanner tymor mis 
Chwefror 34 
Pasg 27 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf  
Hanner tymor mis 
Hydref  
Nadolig  
Hanner tymor mis 
Chwefror  
Pasg  
Hanner tymor mis 
Mai  

 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

 30 Amser llawn 
Haf 11 
Hanner tymor mis 
Hydref 15 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 
Pasg 20 
Hanner tymor mis 
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Mai 0 
 
Rhan-amser 
Haf 31 
Hanner tymor mis 
Hydref 20 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 
Pasg 20 
Hanner tymor mis 
Mai 0 
 
Yn ôl y galw 
Haf 4 
Hanner tymor mis 
Hydref 5 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 
Pasg 5 
Hanner tymor mis 
Mai 0 

 

Nani 
 

 0 0 0 0 0 
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De Taf  

Math o ofal plant Gwyliau'r ysgol 

Llefydd sydd 
wedi'u 
cofrestru 
gydag 
AGGCC 

Nifer fwyaf y 
llefydd gofal 
plant sydd ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y lleoedd 
gwag 

Nifer y plant 
sydd ar y 
rhestr aros 

Nifer y llefydd 
gofal plant 
sydd eu 
heisiau 
yn ôl arolygon 
rhieni 

Gwarchodwr plant 
 

 126 Amser llawn 
Haf 27 
Hanner tymor mis 
Hydref 13 
Nadolig 14 
Hanner tymor mis 
Chwefror 
Pasg 27 
Hanner tymor mis Mai  
 
Rhan-amser 
Haf 49 
Hanner tymor mis 
Hydref 42 
Nadolig 29 
Hanner tymor mis 
Chwefror 
Pasg 45 
Hanner tymor mis Mai 
46 
 
Yn ôl y galw 
Haf 21 
Hanner tymor mis 
Hydref 16 
Nadolig 11 
Hanner tymor mis 
Chwefror 16 
Pasg 16 
Hanner tymor mis Mai 
16 

Gwyliau AM 65 
Gwyliau PM 65 
 

 5 
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Gofal oriau dydd 

Meithrinfa – diwrnod 
llawn 
 

 278 Amser llawn 
Haf 15 
Hanner tymor mis 
Hydref 5 
Nadolig 4 
Hanner tymor mis 
Chwefror 7 
Pasg 6 
Hanner tymor mis Mai 
5 
 
Rhan-amser 
Haf 119 
Hanner tymor mis 
Hydref 69  
Nadolig 30 
Hanner tymor mis 
Chwefror 66 
Pasg 57 
Hanner tymor mis Mai 
68 
 
Yn ôl y galw 
Haf 0 
Hanner tymor mis 
Hydref 0 
Nadolig 0 
Hanner tymor mis 
Chwefror 0 
Pasg 15 
Hanner tymor mis Mai 
0 

 

Gwyliau AM 0 
Gwyliau PM 0 

 6 

Gofal sesiynol diwrnod 
llawn 
 

 0 0 0 0 0 

Crèches 
 

 0 0 0 0 0 
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Gofal y tu allan i 
oriau'r ysgol 
 

 0 0 0 0 0 

Darpariaeth Gofal 
Chwarae Mynediad 
Agored 

 0 0 0 0 0 

Nani 
 

 0 0 0 0 0 
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6. Darpariaeth Gofal Plant  
 

Gweler isod ddadansoddiad o'r mathau o ofal plant cofrestredig sydd ar gael ym mhob 

ardal yn ôl iaith.  Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael ar draws yr wyth ardal, heblaw 

am ardal Rhondda Fawr.  Mae nifer y darparwyr gofal sesiynol cyfrwng Cymraeg sydd 

wedi'u lleoli yn ardal Dwyrain Taf yn cyd-fynd â'r data o gyfrifiad 2011. Mae'r cyfrifiad yn 

nodi fod 15.1% o drigolion yr ardal yn ystyried eu hun yn siaradwyr Cymraeg.  Dyma'r 

Ganran uchaf o fewn yr wyth ardal.  De Taf sydd â'r ail ganran uchaf o ran nifer y 

siaradwyr Cymraeg. Ond, mae diffyg y ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg (heblaw 

am un darparwr gofal diwrnod llawn) yn awgrymu bod angen archwilio'r ardal hon 

ymhellach. 

 

 

Ffigwr 12: Canran y siaradwyr Cymraeg yn ôl Cyfrifiad 2011 
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Ffigwr 13: Darpariaeth gofrestredig - cyfrwng Cymraeg 

 
 

 

Ffigwr 14: Darpariaeth gofrestredig - Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog 
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Ffigwr 15: Darpariaeth gofrestredig - Saesneg 
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6.1 Gwarchodwyr Plant 
 

6.1.1 Dadansoddiad o'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael  

'Gwarchod plant' yw'r math o ofal plant mwyaf cyfnewidiol sydd ar y farchnad.  Yn 2016, 

collwyd 33 o leoedd gwarchod plant yn RhCT, a chollwyd 32 o leoedd dros dro. 

 

Cofrestrodd 15 o warchodwyr plant newydd. 2 yn ardal Rhondda Fawr, 1 yn Rhondda 

Fach, 2 yng Nghwm Cynon Uchaf, 1 yng Nghwm Cynon Isaf, 3 yn Nwyrain Taf, 3 yng 

Ngogledd Taf a 2 yn Ne Taf - gan arwain at golli 22 o leoedd newydd.  Cofrestrodd 5 o'r 

darparwyr hyn ar ôl dyddiad cyflwyno Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth (SASS). Nid 

yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y data isod. 

Terfynodd 5 o warchodwyr plant eu cofrestriad. 2 yng Nghwm Cynon Uchaf a Dwyrain Taf, 

ac 1 yng Ngorllewin Taf, a chollwyd 32 o leoedd dros dro. 

 

Canslodd 10 o warchodwyr plant eu cofrestriad, 2 yng Nghwm Cynon Isaf, 6 yn Nwyrain 

Taf, 1 yng Ngogledd Taf ac 1 yn Ne Taf - gan arwain at golli 55 o leoedd.   Heblaw am un, 

roedd y rhain cyn roedd dyddiad cwblhau'r SASS ym mis Awst. Dydyn nhw wedi'u 

cynnwys yn y data isod. 

 

Mae'r diagram isod yn dangos bod y nifer fwyaf o warchodwyr plant sydd wedi'u cofrestru 

ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) wedi'u lleoli yn ardal 

De Taf. Ardal Dwyrain Taf sydd â'r ail nifer fwyaf.  Mae'r nifer leiaf o warchodwyr plant 

cofrestredig wedi'u lleoli yn ardal Gorllewin Taf. Rhondda Fach sydd â'r ail nifer leiaf.   

 

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae 23 o'r gwarchodwyr plant hyn wedi'u nodi ar 

Rwydwaith Gwarchodwyr Plant RhCT.  Mae'r rhain wedi cael eu hasesu yn erbyn cyfres o 

safonau ansawdd ac yn cael eu cefnogi gan Gydlynydd Rhwydwaith.  Maen nhw'n cynnig 

gofal preswyl drwy'r rhaglen 'Hwyl y Gwyliau' i blant sydd ag anghenion dysgu a chorfforol 

ychwanegol neu i blant sy'n agored i niwed.  Mae 6 o'r rhain wedi'u lleoli yn Rhondda 

Fawr, 1 yn Rhondda Fach, 9 yng Nghwm Cynon Uchaf, 1 yng Nghwm Cynon Isaf, 1 yn 

Nwyrain Taf, 1 yng Ngorllewin Taf, 3 yng Ngogledd Taf ac 1 yn Ne Taf.  
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Ffigwr  16: Nifer y gwarchodwyr plant cofrestredig 

 

Gwasanaethau sydd ar gael  

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogled
d Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
gwarchodwyr 
plant 

12 9 17 11 21 7 15 25 

Gofal Diwrnod 
Llawn 
 

10 8 15 10 19 6 13 23 

Gofal hanner 
diwrnod (AM) 

8 5 13 9 18 4 13 23 

Gofal hanner 
diwrnod (PM) 

8 5 12 9 19 5 11 17 

Cyn ysgol 
 

10 6 16 11 20 6 13 19 

Ar ôl yr ysgol 
 

10 8 16 11 21 5 13 21 

Gofal cofleidiol 
 

8 3 6 3 15 2 6 23 

Gofal yn ystod 
y gwyliau 

10 8 13 10 19 4 9 16 

Arall 
 

1 1 4 0 0 0 1 20 

 

 

Nifer y lleoedd sy'n cael eu llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu 

sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 

 

O'r plant sy'n mynychu safleoedd gwarchod plant ac sydd ag anghenion ychwanegol, y 

math o gyflwr mwyaf cyffredin sy'n cael sylw yw anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

Mae'r gwarchodwyr plant sy'n rhan o'r rhwydwaith wedi derbyn hyfforddiant a chymorth 
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ychwanegol i allu cynnig gofal preswyl ac arbenigol i blant sy'n agored i niwed ac sydd ag 

anghenion dysgu a chorfforol ychwanegol.  Mae hyrwyddo'r rhwydwaith i warchodwyr plant 

sydd newydd gofrestru yn flaenoriaeth i swyddogion. 

 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewi
n Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
plant 

17 4 13 1 3 4 10 2 

Anawsterau 
lleferydd, iaith 
a chyfathrebu 

5 0 4 0 3 2 3 1 

Anhawster 
dysgu penodol 
(e.e. dyslecsia, 
ADHD, 
dyspraxia) 

5 1 4 0 1 1 2 1 

Anawsterau 
clywed 

1 1 0 0 0 1 0 1 

Anawsterau 
dysgu 

4 0 6 0 0 0 3 0 

Anawsterau 
gweld 

2 0 1 0 0 0 0 1 

Anawsterau 
emosiynol ac 
ymddygiadol 

4 1 5 0 0 1 2 0 

Corfforol 
 

2 0 3 0 0 1 0 0 

Cyflwr 
meddygol  

1 1 2 0 0 0 1 0 

 

I'r gwarchodwyr plant a nododd bod gan y plant gyflyrau meddygol eraill, roedd y rhain yn 

cynnwys epilepsi, Parlys yr Ymennydd a phlentyn sy'n cael ei fwydo drwy diwb.   

 

Nifer y lleoedd Cymraeg a gafodd eu llenwi 

Dim ond 1 gwarchodwr plant a nododd ei fod yn darparu ei wasanaeth drwy gyfrwng y 

Gymraeg.  Mae'r darparwr wedi'i leoli yn ardal Dwyrain Taf.  Mae 6 lle ar gael, ond ar adeg 

casglu'r data SASS, dim ond un lle oedd wedi'i lenwi.  Roedd hwn yn lleoliad llawn amser 

yn ystod tymor yr ysgol a gwyliau'r ysgol.  

 

Nododd un gwarchodwr plant ei fod yn darparu ei wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a 

Saesneg.  Roedd y darparwr wedi'i leoli yn ardal Rhondda Fawr.  Mae 8 lle ar gael. Roedd 

4 lle wedi'u llenwi ar adeg casglu'r data SASS.  Yn ystod tymor yr ysgol, roedd 1 lle yn 

lleoliad llawn amser, 2 yn rhan amser, ac 1 yn achlysurol.  Mae'r un patrwm yn berthnasol 

yn ystod gwyliau'r ysgol. 
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Yn debyg i’r sefyllfa gyda mathau eraill o ofal plant mae datblygu rhagor o leoedd cyfrwng 

Cymraeg yn flaenoriaeth. Bydd y swyddogion yn gweithio gyda PACEY Cymru, sef 

sefydliad ymbarél sy’n helpu gwarchodwyr plant yng Nghymru, i gefnogi’r Gymraeg yn eu 

safleoedd, ac annog rhagor o bobl i’w ddefnyddio.  

 

Lleoedd Gwag 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Gofal Diwrnod 
Llawn 
 

14 13 59 28 16 34 59 29 

Gofal hanner 
diwrnod (AM) 

13 6 19 14 11 23 6 14 

Gofal hanner 
diwrnod (PM) 

10 2 17 6 13 26 6 11 

Cyn ysgol 
 

10 6 67 12 20 27 22 67 

Ar ôl yr ysgol 
 

10 1 82 9 15 22 16 59 

Gofal cofleidiol 
 

6 0 0 0 4 0 0 2 

Darpariaeth yn 
ystod y 
gwyliau (AM) 

6 0 56 5 11 0 24 65 

Darpariaeth yn 
ystod y 
gwyliau (PM) 

5 0 56 5 12 0 24 65 

CYFANSWM  
 

74 28 356 79 102 132 157 312 

 

Darpariaeth gofal diwrnod llawn sydd â'r nifer fwyaf o leoedd gwag i warchodwyr plant.  

Mae gan warchodwyr plant yn ardaloedd Cynon Uchaf a Gogledd Taf y nifer fwyaf o 

leoedd gwag ar gyfer y math hwn o wasanaeth.   Roedd y nifer leiaf o leoedd gwag ar 

gyfer gwarchodwyr plant yn ardal Rhondda Fach. 

 

Amseroedd agor, gan gynnwys y nifer sy'n cynnig oriau gofal plant hyblyg 

Mae gwarchodwyr plant yn cynnig y gofal mwyaf hyblyg i rieni sydd eisiau gofal yn ystod 

oriau anarferol.  Yn ystod tymor yr ysgol, mae 75% o warchodwyr plant a lenwodd eu 

SASS yn cynnig gofal cyn 8am a 26% yn cynnig gofal ar ôl 6pm.  Does dim un o'r 

gwarchodwyr plant yn cynnig gofal dros nos yn ystod tymor yr ysgol, a dim ond 1 sy'n 

cynnig gwasanaeth dros nos yn ystod gwyliau'r ysgol.  Mae 9% o warchodwyr plant yn 

cynnig gofal dros y penwythnos yn ystod tymor yr ysgol, ac 8% yn cynnig y gwasanaeth yn 

ystod gwyliau'r ysgol.  Er bod gwarchodwyr plant yn fwy hyblyg o ran eu horiau agor a 

chau, dydyn nhw ddim yn darparu ar gyfer anghenion rhieni sy'n gweithio'r penwythnos 
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neu gyda'r nos.  Bydd y swyddogion yn gweithio gyda PACEY Cymru i ystyried y 

rhesymau dros hyn. 

 

Ardal Tymor yr Ysgol  Gwyliau'r Ysgol 
 

Rhondda Fawr Mae pob un o'r 12 gwarchodwr plant yn yr 
ardal hon yn nodi eu bod nhw'n cynnig 
gofal cyn 8am.  Yr amser agor cynharaf 
yw 5am. Mae'r mwyafrif yn cynnig gofal o 
7am.  

Mae 4 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal dros nos. 
Mae 2 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 
 

Mae 10 yn cynnig gofal yn ystod 
gwyliau'r ysgol cyn 8am. 
Mae 4 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
Mae 2 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 

Rhondda Fach Mae 7 o'r 9 gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 2 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
7pm yw'r amser hwyraf a nodwyd. 
Does dim gwarchodwyr plant yn 
cynnig gofal dros nos neu ofal dros 
y penwythnos yn yr ardal hon. 
 

Mae 7 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 1 yn cynnig gofal ar ôl 6pm, 
hyd at 7pm. 
Does dim un yn cynnig  gofal dros 
nos neu ofal dros y penwythnos. 

Cynon Uchaf Mae 10 o'r 17 gwarchodwr plant yr 
ardal hon yn cynnig gofal cyn 8am. 
7am yw'r amser cynharaf a 
nodwyd. 
Mae 5 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
7.30pm yw'r amser hwyraf. 
Does dim gwarchodwyr plant yn 
cynnig gofal dros nos yn yr ardal 
hon. 
Mae 3 yn cynnig gofal ar y 
penwythnos, ac mae 2 ohonyn 
nhw’n agor am 7.30am. 
 

Mae 9 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 5 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
Mae 3 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 

Cynon Isaf Mae 7 o'r 11 gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal cyn 8am. 7am yw'r 
amser agor cynharaf. 
Mae 2 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
 

Mae 2 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 
 

Mae 5 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 2 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
Mae 2 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 

Dwyrain Taf Mae 17 o'r 21 gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal cyn 8am. 7am yw'r 
amser agor cynharaf. 
Mae 7 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
7pm yw'r amser hwyraf. 

Mae 17 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 7 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig  gofal dros 
nos neu ofal dros y penwythnos. 
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Does dim un yn cynnig  gofal dros 
nos neu ofal dros y penwythnos. 
 

Gorllewin Taf Mae 6 o'r 7 gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal cyn 8am. 6am yw'r 
amser agor cynharaf. 
Mae 1 yn cynnig gofal ar ôl 6pm, 
hyd at 6.30pm. 
Does dim un yn cynnig  gofal dros 
nos neu ofal dros y penwythnos. 
 

Mae 5 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 1 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig  gofal dros 
nos neu ofal dros y penwythnos. 

Gogledd Taf Mae 11 o'r 15 gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal cyn 8am. 7am yw'r 
amser agor cynharaf. 
Mae 3 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
Mae 1 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 
 

Mae 9 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 1 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
Mae 1 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 

De Taf Mae 18 o'r 25 gwarchodwr plant yn 
cynnig gofal cyn 8am. 7am yw'r 
amser agor cynharaf. 
Mae 6 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos. 
Mae 2 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 
 

Mae 12 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 5 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Mae 1 yn cynnig gofal dros nos. 
Mae 1 yn cynnig gofal dros y 
penwythnos. 

 

 

Amrediad Costau 

Wrth lenwi'r ffurflen SASS, gofynnwyd i ddarparwyr gofnodi eu costau yn ôl yr awr.  Nid 

oedd pob darparwr wedi cydymffurfio â hyn, gan nodi eu ffioedd yn ôl y sesiwn neu 

ddiwrnod yn lle.  Felly, nid yw'n bosibl cymharu'r costau yn fanwl gywir. 

 

At ddibenion yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfrif y gost bob awr ar gyfartaledd. Ar 

gyfartaledd, y gost bob awr ar gyfer gwarchodwyr plant RhCT yw £5.00 yr awr am bob 

math o wasanaeth heblaw am ofal cofleidiol sy'n costio £4.50 yr awr ar gyfartaledd.   Mae 

hyn yn gynnydd o 20.8%. Yn adroddiad yr Asiantaeth Cynnal Plant diwethaf, £4.14 oedd y 

gost bob awr ar gyfartaledd.    

 

RhCT Gofal 
Diwrnod 

Llawn  

 Hanner 
diwrnod 

AM  

 Hanner 
diwrnod 

PM  

 Cyn 
Ysgol  

 Ar ôl 
Ysgol  

 Gofal 
cofleidiol  

 Darpariaeth 
Gwyliau'r 
Ysgol AM  

 
Darpariaeth 

Gwyliau'r 
Ysgol PM  
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Isafswm £2.10 £3.00 £3.00 £3.25 £3.25 £3.50 £3.00 £3.00 

Uchafswm £62.50  £35.00  £32.50   £15.00  £17.50  £27.00  £39.25    £39.25  

Cyfartaledd £5.00  £5.00  £5.00     £5.00  £5.00  £4.50  £5.00  £5.00  

 

 

Cost bob 
awr (ar 
gyfartaledd) 

Gofal 
Diwrnod 

Llawn  

 
Hanner 
diwrnod 

AM  

 Hanner 
diwrnod 

PM  

 Cyn 
Ysgol  

 Ar ôl 
Ysgol  

 Gofal 
cofleidiol  

Darpariaeth 
Gwyliau'r 
Ysgol AM  

 Darpariaeth 
Gwyliau'r 
Ysgol PM  

Rhondda 
Fawr 

£30.00   
£18.00  

 £11.50   £4.50   £4.75   £4.25   £4.75   £4.75  

Rhondda 
Fach 

 £5.00   
£12.35  

 £12.35   £4.60  £4.70   £4.70   £4.70   £4.70  

Cynon Uchaf  £22.13   
£12.50  

 £10.00   £5.00   £5.00   25.00   £9.70   £5.00  

Cynon Isaf  £37.50   22.00   £22.00   £5.50   £5.75   £8.00   £22.00   £22.00  

Dwyrain Taf 
 

 £4.75   £4.00   £4.25   £5.00   £5.00   £4.25   £4.00   £4.00  

Gorllewin Taf 
 

 £4.50   £4.50   £4.50   £4.75   £4.75   £5.00   £4.50   £4.50  

Gogledd Taf 
 

 £4.20   £4.25   £4.25   £6.50   £5.50   £12.13   £4.20   £4.25  

De Taf  £4.00   £4.50   £4.50   £4.50   £4.50   £4.00   £4.50   £4.50  

 

 

6.1.2 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Cryfderau 

 Nifer dda o warchodwyr plant cofrestredig ym mhob ardal o RhCT 

 Cynnig ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys oriau anarferol 

 Ansawdd y gwasanaethau a gaiff eu darparu i blant sy'n agored i niwed gan 

warchodwyr plant y Rhwydwaith  

 

Gwendidau 

 Nifer y gwarchodwyr plant cyfrwng Cymraeg 

 Diffyg gwarchodwyr plant y Rhwydwaith mewn ardaloedd Rhondda Fach, Cynon 

Isaf, Dwyrain Taf, Gorllewin Taf a De Taf. 
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6.2 Gofal Diwrnod Llawn 

 

6.2.1 Dadansoddi'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael 

Ni chafodd darparwyr gofal diwrnod llawn newydd eu cofrestru yn 2016.  Terfynodd 1 

darparwr ei gofrestriad yn ardal Rhondda Fach, gan arwain at golli 38 o leoedd dros dro.  

Digwyddodd hyn cyn terfyn amser y SASS. Nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y data isod.  

Terfynodd 3 darparwr gofal plant diwrnod llawn eu cofrestriad yn 2016. 1 yng Nghwm 

Cynon Uchaf ac 1 yn ardal De Taf, gan arwain at golli 84 o leoedd cofrestredig.  Roedd y 

rhain cyn terfyn amser y SASS. Nid yw'r rhain wedi'u cynnwys yn y data isod. 

 

Er y collwyd lleoedd, mae'r diagram isod yn dangos bod dyraniad eithaf cyfartal o 

ddarparwyr gofal diwrnod llawn ar draws RhCT, heblaw am Orllewin Taf sydd heb 

ddarparwr gofal diwrnod cyfan cofrestredig.   Fodd bynnag, mae swyddogion yn 

ymwybodol o ddarpariaeth yn Ysgol Gynradd Abercerdin. Er ei bod wedi'i lleoli ar ben 

uchaf y Gilfach Goch, mae hi'n cael ei hystyried yn rhan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont ar Ogwr.  Mae'r ysgol wedi'i chofrestru yn ddarparwr gofal diwrnod cyfan. Mae'n 

cynnig nifer o wasanaethau gan gynnwys clwb chwarae yn ystod y bore a darpariaeth ar ôl 

ysgol.  Er bod y ddarpariaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae nifer o blant sy'n byw yn ardal 

Gorllewin Taf RhCT yn manteisio arni. 

 

Nid yw pob darparwr gofal diwrnod llawn cofrestredig yn gweithredu fel meithrinfeydd gofal 

diwrnod cyfan.  Mae 17.1% o'r isod yn cynnig gofal sesiynol, yn ogystal â gofal cofleidiol i 

blant oed meithrin (6).  Maen nhw wedi'u cofrestru yn ddarparwr gofal diwrnod llawn fel 

bod modd ehangu'r gwasanaethau sydd ar gael, nawr neu yn y dyfodol.  
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Ffigwr 17: Nifer y darparwyr gofal diwrnod llawn cofrestredig 

 

Gwasanaethau sydd ar gael  

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewi
n Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
darparwyr 
gofal 
diwrnod 
llawn 

7 5 5 5 5 0 3 5 

Gofal 
Diwrnod 
Llawn 
 

6 2 5 5 3 0 3 5 

Gofal hanner 
diwrnod (AM) 

5 1 2 4 1 0 2 3 

Gofal hanner 
diwrnod (PM) 

4 1 2 4 1 0 2 3 

Cyn ysgol 
 

3 0 2 3 0 0 1 2 

Ar ôl yr ysgol 
 

3 0 2 4 0 0 1 2 

Gofal 
cofleidiol 
 

2 0 2 5 0 0 2 1 

Cylch 
Chwarae / 
Cylch 
Meithrin (AM) 

2 3 1 4 1 0 1 1 

Cylch 
Chwarae / 
Cylch 
Meithrin (PM) 

2 3 1 4 1 0 1 1 

Crèche 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cinio 
 

1 1 5 4 1 0 2 0 
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Gofal yn 
ystod y 
gwyliau 

5 1 3 3 0 0 3 3 

Arall 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Nifer y lleoedd sy'n cael eu llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu 

sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 

O'r plant sy'n mynychu safleoedd gofal diwrnod llawn sydd ag anghenion ychwanegol, y 

math o gyflwr mwyaf cyffredin sy'n cael sylw yw anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu, 

yna anawsterau dysgu ac anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.  Mae darparwyr gofal 

diwrnod llawn yn rhan bwysig o'r rhaglen Hwyl y Gwyliau. Maen nhw'n cynnig gofal 

preswyl i blant sydd ag anghenion ychwanegol sydd wedi cael eu hatgyfeirio, yn ystod 

gwyliau'r ysgol. 

 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
plant 

33 8 14 30 11 0 27 11 

Anawsterau 
lleferydd, iaith 
a chyfathrebu 

7 3 2 5 2 0 2 2 

Dysgu penodol 
(e.e. dyslecsia, 
ADHD, 
dyspraxia) 

2 0 0 2 2 0 2 0 

Anawsterau 
clywed 

2 0 0 0 0 0 2 1 

Anawsterau 
dysgu 

5 2 2 3 1 0 2 2 

Anawsterau 
gweld 

1 0 1 2 0 0 1 1 

Anawsterau 
emosiynol ac 
ymddygiadol 

3 2 4 3 2 0 2 1 

Corfforol 
 

4 1 1 2 1 0 2 2 

Cyflwr 
meddygol  

3 1 3 3 2 0 2 1 

 

Yn ôl y darparwyr gofal diwrnod llawn a nododd bod gan rai plant gyflyrau meddygol eraill, 

roedd y rhain yn cynnwys anhwylder awtistig, parlys yr ymennydd, syndrom Down ac 

epilepsi. 

 

Nifer y lleoedd Cymraeg a gafodd eu llenwi 

Nododd 6 darparwr gofal diwrnod llawn eu bod nhw'n darparu eu gwasanaethau drwy 

gyfrwng y Gymraeg.   Mae 199 o leoedd cofrestredig ar gael ar un adeg, gyda chyfanswm 
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o 350 o blant yn manteisio ar eu gwasanaethau.   Mae 1 o'r darparwyr wedi'i leoli yn ardal 

Rhondda Fach, 1 yng Nghwm Cynon Uchaf, 2 yng Nghwm Cynon Isaf, 1 yn Nwyrain Taf 

ac 1 yn Ne Taf.   Mae 2 o'r safleoedd hyn yn ddarparwyr Dechrau'n Deg ac mae 4 yn 

ddarparwyr addysg cofrestredig.   

 

Nododd 3 darparwr gofal diwrnod cyfan eu bod nhw'n darparu eu gwasanaeth yn 

Gymraeg a Saesneg.  Mae 104 o leoedd cofrestredig ar gael ar un adeg gyda 90 yn 

manteisio ar eu gwasanaethau ar hyn o bryd.   Mae 2 o'r rhain wedi'u lleoli yn Rhondda 

Fawr ac 1 yng Nghwm Cynon Isaf.  

 

Lleoedd Gwag 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Gofal 
Diwrnod 
Llawn 
 

54 91 23 76 31 - 
 

12 154 

Gofal hanner 
diwrnod (AM) 

51 17 29 0 26 - 17 13 

Gofal hanner 
diwrnod (PM) 

57 24 30 0 79 - 29 8 

Cyn ysgol 
 

3 0 16 28 0 - 0 3 

Ar ôl yr ysgol 
 

7 0 10 22 0 - 0 0 

Gofal 
cofleidiol 
 

0 0 0 1 0 - 0 13 

Cylch 
Chwarae / 
Cylch 
Meithrin (AM) 

40 39 2 7 6 - 8 11 

Cylch 
Chwarae / 
Cylch 
Meithrin (PM) 

15 44 20 11 0 - 0 6 

Crèche 
 

0 0 0 0 0 - 0 0 

Cinio 
 

0 30 20 16 0 - 0 0 

Gofal yn 
ystod y 
gwyliau  

20 0 0 0 0 - 22 0 

 

O ran darparwyr gofal diwrnod llawn, mae'r nifer fwyaf o leoedd gwag yn berthnasol i ofal 

diwrnod llawn. Mae gan ddarparwyr yn ardal De Taf a Rhondda Fach y nifer fwyaf o 
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leoedd gwag ar gyfer y math yma o wasanaeth.  Yn gyffredinol, mae'r nifer leiaf o leoedd 

gwag yn berthnasol i ddarparwyr gofal diwrnod llawn yn ardal Gogledd Taf. 

 

Amseroedd agor, gan gynnwys y nifer sy'n cynnig oriau gofal plant hyblyg  

O'r darparwyr gofal diwrnod llawn a lenwodd y ffurflen SASS, does dim un yn cynnig gofal 

dros nos neu ofal dros y penwythnos.  Mae 40% yn cynnig gofal cyn 8am yn ystod tymor 

yr ysgol, a 37% yn cynnig hyn yn ystod gwyliau'r ysgol.  Dim ond 1 darparwr sy'n cynnig 

gofal ar ôl 6pm (3% o'r cyfanswm).   

 

Ardal Tymor yr Ysgol  Gwyliau'r Ysgol 
 

Rhondda Fawr Mae 2 o'r 6 darparwr gofal diwrnod llawn 
yn yr ardal hon yn nodi eu bod nhw'n 
cynnig gofal cyn 8am/  Yr amser agor 
cynharaf yw 7am. 

Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Mae 1 yn cynnig gofal yn ystod 
gwyliau'r ysgol cyn 8am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
  

Rhondda Fach Mae 1 o'r 7 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am, gan 
agor am 7.30am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Mae 1 o'r 7 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 

Cynon Uchaf Mae 2 o'r 5 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am. 
6.30am yw'r amser cynharaf a 
nodwyd. 
Mae 1 yn cynnig gofal ar ôl 6pm, 
hyd at 6.30pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos.  
 

Mae 2 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Mae 1 yn cynnig gofal ar ôl 6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos.  
 

Cynon Isaf Mae 2 o'r 5 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am. 
7am yw'r amser cynharaf a 
nodwyd. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Mae 2 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Dwyrain Taf Mae 2 o'r 5 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am. 
7.30am yw'r amser cynharaf a 

Mae 2 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
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nodwyd. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Gorllewin Taf Dim darparwyr gofal diwrnod llawn ar gael yn yr ardal hon. 
 

Gogledd Taf Mae 2 o'r 3 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am. 
7am yw'r amser cynharaf a 
nodwyd. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Mae 2 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

De Taf Mae 3 o'r 5 darparwr gofal diwrnod 
llawn yn cynnig gofal cyn 8am. 
7am yw'r amser cynharaf a 
nodwyd. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

Mae 3 yn cynnig gofal cyn 8am. 
Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 
6pm. 
Does dim un yn cynnig gofal dros 
nos neu dros y penwythnos. 
 

 

 

Amrediad Costau 

Wrth lenwi'r ffurflen SASS, gofynnwyd i ddarparwyr gofnodi eu costau yn ôl yr awr.  Nid 

oedd pob darparwr wedi cydymffurfio â hyn, gan nodi eu ffioedd yn ôl y sesiwn neu 

ddiwrnod yn lle.  Felly, nid yw'n bosibl cymharu'r costau yn fanwl gywir. 

 

At ddibenion yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfrif y gost bob awr ar gyfartaledd. Ar 

gyfartaledd, y gost bob awr ar gyfer darparwyr gofal diwrnod llawn yn RhCT yw £37.00 am 

ofal diwrnod llawn a £10.50 ar gyfer gofal ar ôl ysgol.  Roedd canllawiau'r SASS yn gofyn i 

ddarparwyr gyfrif eu cost yn ôl yr awr er mwyn sicrhau bod modd cymharu'r costau'n deg.   

Mae'n amlwg fod nifer o'r  darparwyr gofal wedi camddeall y canllawiau  gan nodi eu 

ffioedd yn ôl y sesiwn/diwrnod yn lle.  Mae hyn wedi effeithio ar y data. Felly, nid oes 

cynrychiolaeth gywir o'r gost am ofal diwrnod llawn yn ôl yr awr yn RhCT.  Felly, 

defnyddiwch y data isod yn ofalus. 
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g
w

y
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u
  

Isafswm  £3.71   £4.67   £4.67   £3.50   £4.00   £3.25   £2.83   £2.83   £2.50   £2.88  

Uchafswm £145.00   £32.00   £28.50   £15.00   £16.00   £26.00   £12.00   £12.00   £3.00   £28.10  

Cyfartaledd  £37.00   £21.50   £21.50   £9.00   £10.50   £10.00   £8.25   £7.50   £3.00   £16.50  

 

 

Cost bob 
awr (ar 
gyfartaledd) 
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Rhondda 
Fawr 

 £39.63   £24.00   £26.00   £9.00   £10.50  - 
 

£12.00 - 
 

£2.50 £17.00 

Rhondda 
Fach 

 £20.41   £12.90   £12.90  - 
 

- 
 

- 
 

£7.00 £7.00 - 
 

- 
 

Cynon Uchaf  £37.00   £15.50   £15.50   £9.25   £9.50   £3.25  £2.83 £2.83 £3.00 - 
 

Cynon Isaf  £25.00   £16.00   £16.00   £5.00   £4.00   £8.75   £7.50   £7.50  £3.00 £5.85 

Dwyrain Taf 
 

 £37.00   £29.00   £26.50  - - -  £12.00   £12.00  - - 

Gorllewin Taf 
 

- - - - - - - - - - 

Gogledd Taf 
 

£42.00   £27.00   £27.00   £13.00   £15.00   £26.00  - - - £14.00  
 

De Taf  £39.00   £23.00   £21.50   £8.00   £16.00   £10.00   £9.00   £9.00  - £21.50  
 

 

 

6.2.2 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Cryfderau 

 Nifer dda o ddarparwyr gofal diwrnod llawn yn RhCT (heblaw am Orllewin Taf) 

 Partner allweddol wrth ddarparu rhaglen 'Hwyl y Gwyliau' a chymorth ar gyfer plant 

sy'n agored i niwed a phlant sydd ag anghenion dysgu a chorfforol ychwanegol. 

 Dewis da o ddarpariaeth Gymraeg. 

 

Gwendidau 

 Nifer fawr o leoedd gwag, yn enwedig yn ardaloedd De Taf a Rhondda Fach. 

 Ddim fel arfer yn cynnig oriau gofal anarferol i rieni sy'n gweithio sifftiau neu oriau 

anghymdeithasol. 
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6.3 Gofal Sesiynol Diwrnod Llawn 

 

6.3.1 Dadansoddi'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael 

Cofrestrodd 1 darparwr gofal sesiynol yn ystod 2016 yn ardal Rhondda Fawr, gan greu 16 

o leoedd cofrestredig.   Terfynodd 2 safle eu cofrestriad. 1 yn Rhondda Fawr ac 1 yng 

Ngogledd Taf, gan arwain at golli 36 o leoedd dros dro.  Canslodd 4 safle eu cofrestriad. 3 

yng Ngogledd Taf ac 1 yn Ne Taf, gan arwain at golli 78 o leoedd cofrestredig dros dro.   

Cyfanswm y golled yn 2016 oedd 62 o leoedd cofrestredig a 36 o leoedd dros dro. 

 

Mae'r diagram isod yn dangos fod y nifer fwyaf o ddarparwyr gofal sydd wedi'u cofrestru o 

dan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) wedi'u lleoli yn 

ardal Dwyrain Taf a Rhondda Fawr, wedi'u dilyn gan Rhondda Fach.  Mae'r nifer leiaf o 

ddarparwyr sesiynol cofrestredig wedi'u lleoli yn ardal De Taf a Chynon Uchaf.  

 

 

Ffigwr 18: Nifer y darparwyr gofal sesiynol cofrestredig 

 

Roedd 5 darparwr gofal sesiynol a oedd heb eu cofrestru, wedi llenwi holiaduron ym mis 

Awst 2016.  Roedd pob un o'r rhain yn sesiynau chwarae'r bore, 1 drwy gyfrwng y 

Gymraeg, 1 Cymraeg a Saesneg, 2 Saesneg gydag elfennau dwyieithog ac 1 drwy 

gyfrwng y Saesneg yn unig.  Gweler yr ardaloedd ar y siart isod: 



 

Tudalen 100 o 188 

 

 

Ffigwr 19: Nifer y darparwyr gofal sesiynol sydd heb eu cofrestru 

 

Gwasanaethau sydd ar gael  

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogled
d Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
darparwyr 
gofal 
sesiynol 

6 5 1 4 6 2 4 1 

Gofal 
Diwrnod 
Llawn 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyn ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ar ôl yr ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gofal 
cofleidiol 
 

2 1 0 0 3 0 2 0 

Cylch 
Chwarae / 
Cylch 
Meithrin (AM) 

6 5 1 3 5 2 4 1 

Cylch 
Chwarae / 
Cylch 
Meithrin (PM) 

2 1 0 0 3 0 2 0 

Crèche 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cinio 
 

0 1 0 0 1 0 0 0 

Gofal yn 
ystod y 
gwyliau 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

Tudalen 101 o 188 

 

Nifer y lleoedd sy'n cael eu llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu 

sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 

 

O'r plant sy'n derbyn gofal sesiynol ac sydd ag anghenion ychwanegol, y math o gyflwr 

mwyaf cyffredin sy'n cael sylw yw anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu.  Mae hwn yn 

gymharol â safleoedd gwarchod plant a gofal diwrnod llawn.   

 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
plant 

9 9 12 12 8 4 17 0 

Anawsterau 
lleferydd, iaith 
a chyfathrebu 

3 4 1 3 3 1 4 0 

Anhawster 
dysgu penodol 
(e.e. dyslecsia, 
ADHD, 
dyspraxia) 

2 1 0 0 0 1 2 0 

Anawsterau 
clywed 

1 0 1 0 0 0 2 0 

Anawsterau 
dysgu 

1 3 0 3 1 1 2 0 

Anawsterau 
gweld 

0 0 0 0 0 0 2 0 

Anawsterau 
emosiynol ac 
ymddygiadol 

1 2 0 2 2 1 2 0 

Corfforol 
 

0 2 0 2 0 1 2 0 

Cyflwr 
meddygol  

1 2 1 2 1 2 2 0 

 

Yn ôl y darparwyr gofal sesiynol a nododd bod gan rai plant gyflyrau meddygol eraill, 

roedd y rhain yn cynnwys anhwylder awtistig, parlys yr ymennydd, syndrom Down ac 

epilepsi.  

 

Nifer y lleoedd Cymraeg a gafodd eu llenwi 

Nododd 6 darparwr gofal sesiynol eu bod nhw'n darparu eu gwasanaethau drwy gyfrwng y 

Gymraeg.   Mae 152 o leoedd cofrestredig ar gael ar un adeg, gyda 201 o blant yn 

manteisio ar eu gwasanaethau.   Mae 4 o'r darparwyr hyn wedi'u lleoli yn ardal Dwyrain 

Taf, 1 yng Ngorllewin Taf ac 1 yng Ngogledd Taf.  Mae 2 o'r safleoedd hyn yn ddarparwyr 

Dechrau'n Deg ac mae 4 yn ddarparwyr addysg cofrestredig.   

Nododd 3 darparwr gofal sesiynol eu bod nhw'n darparu eu gwasanaeth yn Gymraeg a 

Saesneg.  Mae 72 o leoedd cofrestredig ar gael ar un adeg, gyda 67 yn manteisio ar eu 
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gwasanaethau ar hyn o bryd.   Mae 1 o'r rhain wedi'i leoli yn Rhondda Fawr, 1 yn Rhondda 

Fach ac 1 yng Ngogledd Taf. 

 

Lleoedd Gwag 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Gofal 
Diwrnod 
Llawn 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gofal hanner 
diwrnod (AM) 

7 60 27 43 27 15 49 0 

Gofal hanner 
diwrnod (PM) 

15 53 64 30 2 4 87 0 

Cyn ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ar ôl yr ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gofal 
cofleidiol 
 

7 7 0 0 4 0 0 0 

Darpariaeth 
yn ystod y 
gwyliau (AM) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Darpariaeth 
Gwyliau'r 
Ysgol (PM) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

O ran darpariaeth gofal sesiynol, mae'r nifer fwyaf o leoedd gwag yn berthnasol i ofal 

hanner diwrnod yn ystod y prynhawn. Mae gan ddarparwyr gofal yn ardaloedd Cynon 

Uchaf a Gogledd Taf y nifer fwyaf o leoedd gwag ar gyfer y math yma o wasanaeth.  Mae'r 

nifer leiaf o leoedd gwag yn berthnasol i ofal cofleidiol. 

 

Amseroedd agor, gan gynnwys y nifer sy'n cynnig oriau gofal plant hyblyg 

Does dim un o'r darparwyr gofal sesiynol a lenwodd y ffurflen SASS yn cynnig gofal cyn 

8am, ar ôl 6pm, dros nos neu dros y penwythnos.  Ond, nid yw'r math yma o gofrestriad yn 

caniatáu'r gwasanaethau hyn.   Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr gofal sesiynol yn agor ar 

gyfer sesiynau 2½ i 3 awr. 8.45am yw'r amser agor cynharaf ar gyfer sesiwn y bore.  

12.15pm yw'r amser cynharaf ar gyfer sesiwn y prynhawn.   

 

Amrediad Costau 

At ddibenion yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfrif y gost bob awr ar gyfartaledd. Ar 

gyfartaledd, y gost bob awr ar gyfer darparwyr gofal sesiynol yn RhCT yw £8.50 yr awr am 

ofal cofleidiol a grwpiau chwarae.  Roedd canllawiau'r SASS yn gofyn i ddarparwyr gyfrif 
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eu cost yn ôl yr awr er mwyn sicrhau bod modd cymharu'r costau'n deg.   Mae'n amlwg fod 

nifer o'r darparwyr gofal wedi camddeall y canllawiau  gan nodi eu ffioedd yn ôl y 

sesiwn/diwrnod yn lle.  Mae hyn wedi effeithio ar y data. Felly, nid oes cynrychiolaeth gywir 

o'r gost am ofal diwrnod llawn yn ôl yr awr yn RhCT.  Felly, defnyddiwch y data isod yn 

ofalus. 
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Isafswm - - -  £7.50   £2.83   £5.50  -  £4.00  - 

Uchafswm - - -  £12.00   £40.00   £13.00  -  £4.00  - 

Cyfartaledd - - -  £8.00   £8.50   £8.50  -  £4.00  - 

 

 

Cost bob 
awr (ar 
gyfartaledd) 
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Rhondda 
Fawr 

- - - £7.50 £8.25 £6.00 - - - 

Rhondda 
Fach 

- - - £11.00 £8.25 £8.50 - £4.00 - 

Cynon 
Uchaf 

- - - - - - - - - 

Cynon Isaf - - - - £7.00 £7.00 - - - 

Dwyrain Taf 
 

- - - £8.00 £12.00 £11.00 - - - 

Gorllewin 
Taf 
 

- - - - £8.75 £10.00 - - - 

Gogledd Taf 
 

- - - £8.00 £9.00 £9.00 - - 
 

- 

De Taf - - - - £10.00 - - - - 

 

 

6.3.2 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Cryfderau 

 Nifer dda o ddarparwyr gofal sesiynol yn RhCT (heblaw am ardaloedd De Taf a 

Chynon Uchaf)  
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 Partner allweddol wrth ddarparu rhaglen 'Hwyl y Gwyliau' a chymorth ar gyfer plant 

sy'n agored i niwed a phlant sydd ag anghenion dysgu a chorfforol ychwanegol. 

 Dewis da o ddarpariaeth Gymraeg. 

 

Gwendidau 

 Nifer o ddarparwyr gofal sesiynol yn RhCT heb eu cofrestru.  Er eu bod nhw'n 

darparu gwasanaeth i rieni, does dim mesur o ansawdd neu addasrwydd y staff.  

Hefyd, nid oes modd i rieni fanteisio ar gymorth ariannol i'w helpu nhw â chost gofal 

plant. 

 Diffyg gofal sesiynol yn ystod gwyliau'r ysgol. 
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6.4 Crèches   

 

6.4.1 Dadansoddi'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael 

Doedd dim un darparwr cofrestredig wedi nodi eu bod nhw'n cynnig cyfleusterau Crèche ar 

y ffurflen SASS.   

 

Mae gyda'r Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd Garfan Cymorth 

Dechrau'n Deg, sy'n darparu crèche ar gyfer rhieni sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni 

rhianta Dechrau'n Deg. Ar hyn o bryd, dydy'r garfan ddim wedi’i chofrestru, ac mae'n 

cynnal sesiynau sy'n para llai na dwy awr y dydd.  Serch hynny, mae'r gwasanaeth wrthi'n 

paratoi i gofrestru gydag AGGCC. 

 

6.4.2 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Fel arfer, mae cyfleusterau crèche yn cynnig gwasanaeth hyblyg i rienu sy'n chwilio am 

ofal plant yn ôl yr angen.  Mae'r gwasanaeth yma yn bennaf o fudd i rieni sy'n cymryd rhan 

mewn hyfforddiant neu addysg.  Bydd y swyddogion yn monitro'r galw am gyfleusterau 

crèche ac yn hyrwyddo'r gwasanaeth fel sy'n briodol. 
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6.5 Gofal y tu allan i'r Ysgol  

 

6.5.2 Dadansoddi'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael 

Cofrestrodd 1 darparwr gofal plant ar gyfer darpariaeth y tu allan i oriau ysgol yn 2016.  

Roedd y darparwr hwn wedi'i leoli yn ardal De Taf, gan greu 63 o leoedd cofrestredig 

newydd. 

 

Mae'r diagram isod yn dangos fod y nifer fwyaf o ddarparwyr cofrestredig sy'n cynnig gofal 

y tu allan i oriau ysgol wedi'u lleoli yn ardal De Taf. Ardal Gogledd Taf sydd â'r ail nifer 

fwyaf.   Yn ôl data SASS, does dim un darparwr gofal cofrestredig sy'n cynnig gofal y tu 

allan i oriau ysgol yn Rhondda Fawr, Rhondda Fach, Cynon Uchaf na Chynon Isaf. 

 

 

Ffigwr  20: Nifer y darparwyr gofal plant cofrestredig sy'n cynnig gofal y tu allan i oriau ysgol 

 

Mae gan RhCT nifer fawr o glybiau y tu allan i oriau ysgol sydd heb eu cofrestru.  Mae hwn 

wedi bod yn flaenoriaeth i swyddogion ers adroddiad yr Asiantaeth Cynnal Plant diwethaf 

yn 2014.  Llenwodd 5 darparwr sy'n darparu gofal y tu allan i oriau ysgol (heb eu cofrestru) 

holiaduron ym mis Awst 2016, er bod swyddogion yn ymwybodol o ddarparwyr eraill sy'n 

gweithredu o fewn y Fwrdeistref Sirol.  Mae pob un o'r rheiny a lenwodd yr holiadur yn 

cynnig gofal plant ar ôl ysgol am lai na 2 awr y dydd.  Mae pob un yn cynnig eu 

darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, heblaw am 1 safle yng Ngorllewin Taf sy'n darparu 

ei wasanaeth yn Saesneg yn unig.  Gweler yr ardaloedd ar y siart isod: 
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Ffigwr  21: Nifer y darparwyr (sydd heb eu cofrestru) sy'n cynnig gofal y tu allan i oriau ysgol  

 

Gwasanaethau sydd ar gael  

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogled
d Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
darparwyr 
sy'n cynnig 
gofal y tu 
allan i oriau 
ysgol 

- - - - 1 1 3 4 

Cyn ysgol 
 

- - - - 0 0 2 1 

Ar ôl Ysgol 
 

- - - - 0 1 2 4 

Cyn ac ar ôl 
yr ysgol 
 

- - - - 0 0 0 1 

Cynlluniau 
Chwarae 

- - - - 0 0 0 1 

Gofal yn 
ystod y 
gwyliau 

- - - - 0 1 1 1 

 

 

Nifer y lleoedd sy'n cael eu llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu 

sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 

O'r plant hynny sy'n mynychu lleoliadau gofal y tu allan i oriau'r ysgol ac sydd ag 

anghenion ychwanegol, y cyflwr mwyaf cyffredin yw anghenion dysgu penodol, 

Anawsterau clywed a chyflyrau meddygol penodol.  Mae'r rhain yn cynnwys Rett 

Syndrome, Parlys yr Ymennydd a Downs Syndrome.   
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 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
plant 

- - - - 7 17 31 0 

Anawsterau 
lleferydd, iaith 
a chyfathrebu 

- - - - 1 1 1 0 

Anhawster 
dysgu penodol 
(e.e. dyslecsia, 
ADHD, 
dyspraxia) 

- - - - 1 1 2 0 

Anawsterau 
clywed 

- - - - 1 1 2 0 

Anawsterau 
dysgu 

- - - - 1 1 1 0 

Anawsterau 
gweld 

- - - - 1 0 1 0 

Anawsterau 
emosiynol ac 
ymddygiadol 

- - - - 0 1 2 0 

Corfforol 
 

- - - - 1 1 1 0 

Cyflwr 
meddygol  

- - - - 1 1 2 0 

 

 

Nifer y lleoedd Cymraeg a gafodd eu llenwi 

Nododd 1 darparwr sy'n cynnig gofal y tu allan i oriau'r ysgol ei fod yn darparu ei 

wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae 30 o leoedd cofrestredig ar gael ar un adeg, 

gyda 67 o blant yn manteisio ar eu gwasanaethau.   Yn ôl data SASS, mae'r darparwr yma 

wedi'i leoli yng Ngogledd Taf. 

 

Nid oedd un darparwr gofal y tu allan i oriau'r ysgol wedi nodi ei fod yn darparu ei 

wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.   

 

Mae swyddogion yn ymwybodol bod 6 clwb ysgol cyfrwng Cymraeg sydd heb eu cofrestru 

yn gweithredu y tu allan i oriau'r ysgol.  Mae darparwyr yn cael eu hannog yn gyson i 

gofrestru eu gwasanaethau a chynnig oriau hirach i rieni yn ystod tymor yr ysgol a 

gwyliau'r ysgol.  Bydd y gwaith yn parhau dros y flwyddyn nesaf.  

 

Lleoedd Gwag 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyn Ysgol - - - - 0 0 17 58 
Ar ôl Ysgol 
 

- - - - 0 59 10 241 
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Gofal yn 
ystod y 
gwyliau 

- - - - 0 58 119 0 

Cynlluniau 
Chwarae 

- - - - 0 0 0 0 

Arall 
 

- - - - 0 0 0 74 

 

O ran darpariaeth gofal y tu allan i oriau ysgol, mae'r nifer fwyaf o leoedd gwag ar gyfer 

gofal ar ôl yr ysgol. Ardal De Taf sydd â'r nifer fwyaf o'r lleoedd gwag hyn.   Ardal Gogledd 

Taf sydd â'r nifer fwyaf o leoedd gwag ar gyfer darpariaeth yn ystod y gwyliau. Mae gan 

De Taf y nifer fwyaf o leoedd gwag o ran darpariaeth gofal cyn yr ysgol.    

 

Amseroedd agor, gan gynnwys y nifer sy'n cynnig oriau gofal plant hyblyg 

Yn unol â'r math o gofrestriad, does dim un o'r clybiau y tu allan i oriau'r ysgol a lenwodd 

eu ffurflen SASS yn cynnig gofal dros nos neu dros y penwythnos.   Mae 22% yn cynnig 

gofal cyn 8am yn ystod tymor yr ysgol (2), ac yn gostwng i 11% yn ystod gwyliau'r ysgol 

(1).  Does dim un yn cynnig gofal ar ôl 6pm yn ystod tymor yr ysgol neu yn ystod gwyliau'r 

ysgol.  

 

Dim ond 33% o'r safleoedd hyn sy'n cynnig gofal plant yn ystod y gwyliau (3).  O'r rhain, 

mae pob un yn cynnig gofal yn ystod y gwyliau, heblaw am wyliau'r Nadolig - dim ond 1 

sy'n cynnig y gwasanaeth yma.   Mae'r nifer fach o glybiau ysgol sy'n cynnig gofal yn ystod 

y gwyliau yn bryder i swyddogion, gan fod rhieni yn nodi'n rheolaidd eu bod nhw angen 

gofal plant i blant oed ysgol yn ystod y gwyliau.  Wrth lenwi'r holiadur, nododd 18.2% o'r 

rhieni sydd ddim yn defnyddio gwasanaethau gofal plant ar hyn o bryd, fod dim gofal plant 

ar gael yn ystod y gwyliau (62). Nododd 10.6% o'r rhieni sydd yn manteisio ar ofal plant yr 

un peth (11).  Gall hyn awgrymu fod llawer o rieni sydd ddim yn defnyddio gwasanaethau 

gofal plant yn meddwl fod dim gofal plant ar gael yn ystod y gwyliau, er bod hwn yn anwir.   

Bydd y sefyllfa'n cael ei harchwilio dros y flwyddyn nesaf. 

 

Cafodd RhCT ei ddewis yn un o weithredwyr cynnar rhaglen addysg/gofal plant 30 awr 

Llywodraeth Cymru. Yn sgil hyn, bydd sefydlu rhagor o glybiau gofal plant yn ystod y 

gwyliau yn flaenoriaeth i swyddogion yn 2017/18 er mwyn ymateb i'r galw tebygol. 

 

Amrediad Costau 
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Wrth lenwi'r ffurflen SASS, gofynnwyd i ddarparwyr gofnodi eu costau yn ôl yr awr. Nid 

oedd pob darparwr wedi cydymffurfio â hyn, gan nodi eu ffioedd yn ôl y sesiwn neu 

ddiwrnod yn lle.  Felly, nid yw'n bosibl cymharu'r costau yn fanwl gywir. 

 

At ddibenion yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfrif y gost bob awr ar gyfartaledd. Ar 

gyfartaledd, y gost bob awr ar gyfer darparwyr gofal y tu allan i oriau'r ysgol yn RhCT yw 

£7.00 ar gyfer gofal ar ôl ysgol a £6.50 ar gyfer gofal cyn yr ysgol.    

 

RhCT  Cyn Ysgol   Ar ôl Ysgol   Gofal cofleidiol  Sesiwn cynllun 
chwarae 

Gofal yn ystod y 
gwyliau  

Isafswm  £2.00   £3.00   £5.14   £28.00   £2.20  

Uchafswm  £13.00   £15.00   £7.20   £28.00   £28.00  

Cyfartaledd  £4.63   £7.00   £6.17   £28.00   £18.45  

 

 

Cost bob 
awr (ar 
gyfartaledd) 

 Cyn Ysgol   Ar ôl Ysgol   Gofal cofleidiol  Sesiwn cynllun 
chwarae 

Gofal yn ystod y 
gwyliau  

Rhondda 
Fawr 

- - - - - 

Rhondda 
Fach 

- - - - - 

Cynon 
Uchaf 

- - - - - 

Cynon Isaf - - - - - 

Dwyrain Taf 
 

- £5.00 - - £16.00 

Gorllewin 
Taf 
 

- £3.00 - - £20.90 

Gogledd Taf 
 

 £7.50   £9.17  - £28.00  
 

£15.10  
 

De Taf  £4.63   £9.25  £6.17  
 

- - 

 

 

6.5.3 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Cryfderau 

 Dewis da o ddarparwyr gofal cofrestredig y tu allan i oriau'r ysgol ar gael yn ardal 

De Taf. 

 Dewis da o ddarparwyr gofal cyfrwng Cymraeg y tu allan i oriau'r ysgol (er bod y 

rhan fwyaf heb eu cofrestru). 
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Gwendidau 

 Nifer o ddarparwyr gofal y tu allan i oriau'r ysgol yn RhCT heb eu cofrestru.  Er eu 

bod nhw'n darparu gwasanaeth i rieni, does dim mesur o ansawdd neu addasrwydd 

y staff.  Hefyd, nid oes modd i rieni fanteisio ar gymorth ariannol i'w helpu nhw â 

chost gofal plant. 

 Diffyg darparwyr cofrestredig y tu allan i oriau'r ysgol yn Rhondda Fawr, Rhondda 

Fach, Cynon Uchaf a Chynon Isaf. 

 Nifer fawr o leoedd gwag ar gyfer gofal ar ôl yr ysgol ar safleoedd cofrestredig. 

 Nifer isel o ddarparwyr gofal y tu allan i oriau'r ysgol sy'n cynnig gofal yn ystod y 

gwyliau. 
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6.6  Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 
 

6.6.1  Dadansoddi'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael 

Mae'r diagram isod yn dangos fod y nifer fwyaf o ddarparwyr chwarae mynediad agored 

sydd wedi'u cofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

(CSSIW) wedi'u lleoli yng Nghwm Cynon Uchaf.   Yn ôl data'r SASS, does dim un 

darparwr chwarae mynediad agored yng Nghwm Cynon Isaf, Rhondda Fawr, Dwyrain Taf 

a De Taf. 

 

 

Ffigwr 22: Nifer y darparwyr chwarae mynediad agored cofrestredig  

 

Gwasanaethau sydd ar gael  

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogled
d Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
darparwyr 
chwarae 
mynediad 
agored 

0 1 2 0 0 1 1 0 

Cyn ysgol 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ar ôl Ysgol 
 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Cynlluniau 
Chwarae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Cynlluniau 
chwarae yn 
ystod y 
gwyliau 

0 1 2 0 0 1 1 0 
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Nifer y lleoedd sy'n cael eu llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu 

sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 

O'r plant hynny sy'n mynychu cynlluniau chwarae mynediad agored ac sydd ag anghenion 

ychwanegol, y cyflwr mwyaf cyffredin oedd anawsterau corfforol, yna anawsterau dysgu, 

emosiynol ac ymddygiadol a chyflyrau meddygol penodol.   Mae'r rhain yn cynnwys 

asthma, alergeddau ac eczema. 

 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyfanswm y 
plant 

0 0 6 0 0 0 12 0 

Anawsterau 
lleferydd, iaith 
a chyfathrebu 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Dysgu penodol 
(e.e. dyslecsia, 
ADHD, 
dyspraxia) 

0 0 1 0 0 0 1 0 

Anawsterau 
clywed 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Anawsterau 
dysgu 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Anawsterau 
gweld 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Anawsterau 
emosiynol ac 
ymddygiadol 

0 0 1 0 0 0 1 0 

Corfforol 
 

0 0 2 0 0 0 1 0 

Cyflwr 
meddygol  

0 0 1 0 0 0 1 0 

 

 

Nifer y lleoedd Cymraeg a gafodd eu llenwi 

Nododd 1 darparwr cynllun chwarae mynediad agored ei fod yn darparu ei wasanaethau 

drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae 30 o leoedd cofrestredig ar gael ar un adeg, gyda 76 o 

blant yn manteisio ar eu gwasanaethau.   Yn ôl data SASS, mae'r darparwr yma wedi'i 

leoli yng Ngogledd Taf. 

 

Doedd dim un darparwr cynllun chwarae mynediad agored wedi nodi eu bod yn darparu 

eu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.   

 

Lleoedd Gwag 

 Rhondda 
Fawr 

Rhondda 
Fach 

Cynon 
Uchaf 

Cynon 
Isaf 

Dwyrain 
Taf 

Gorllewin 
Taf 

Gogledd 
Taf 

De Taf 

Cyn Ysgol - 0 0 - - 0 0 - 
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Ar ôl Ysgol 
 

- 0 0 - - 0 0 - 

Darpariaeth 
yn ystod y 
Gwyliau 

- 0 0 - - 0 0 - 

Cynlluniau 
chwarae 
 

- 0 0 - - 0 0 - 

Arall 
 

- 0 0 - - 0 0 - 

 

Doedd dim un darparwr cofrestredig ar gyfer cynlluniau chwarae mynediad agored wedi 

nodi bod ganddynt leoedd gwag ar gyfer eu gwasanaethau. 

 

Amseroedd agor, gan gynnwys y nifer sy'n cynnig oriau gofal plant hyblyg 

Yn unol â'r math o gofrestriad, doedd dim un o ddarparwyr y cynllun chwarae mynediad 

agored yn cynnig gofal dros nos neu dros y penwythnos.  Does dim un yn cynnig gofal cyn 

8am neu ar ôl 6pm.    

 

Gan fod y darparwyr wedi'u cofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cymru (CSSIW), mae modd iddyn nhw gynnig sesiynau chwarae sy'n para dros 2 awr.  

Mae 2 safle yng Nghwm Cynon Uchaf yn cynnig sesiynau o 10am tan 2pm ac o 9am tan 

3pm. Nododd darparwyr eraill eu bod nhw'n cynnig 2 sesiwn o 2 awr bob dydd, gydag 

egwyl amser cinio.   

 

Mae swyddogion yn awyddus i annog darparwyr y cynlluniau chwarae mynediad agored i 

ymestyn eu cofrestriad. Byddai hyn yn cynnwys cynnig gofal plant â chost yn ystod 

amseroedd cinio, cyn ac ar ôl sesiynau'r cynllun chwarae.  Bydd y model 'gofal chwarae' 

hwn yn caniatáu i rieni hwyluso pecyn gofal oriau hirach yn ystod gwyliau'r ysgol, ond am 

bris gostyngol (gan fod sesiynau'r cynllun chwarae yn rhad ac am ddim).  Er bod hyn wedi 

bod yn flaenoriaeth ers adroddiad Yr Asiantaeth Cynnal Plant diwethaf yn 2014, dim ond 1 

darparwr sy'n cynnig y gwasanaeth yma ar hyn o bryd.  Bydd swyddogion yn parhau i 

hyrwyddo'r math yma o wasanaeth a chefnogi'r safleoedd lle bo'n bosib. 

 

Amrediad Costau 

Wrth lenwi'r ffurflen SASS, gofynnwyd i ddarparwyr gofnodi eu costau yn ôl yr awr,  Nid 

oedd pob darparwr wedi cydymffurfio â hyn, gan nodi eu ffioedd yn ôl y sesiwn neu 

ddiwrnod yn lle.  Felly, nid yw'n bosibl cymharu'r costau yn fanwl gywir. 
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At ddibenion yr adroddiad hwn, rydyn ni wedi cyfrif y gost bob awr ar gyfartaledd. Ar 

gyfartaledd, y gost bob awr ar gyfer darparwyr chwarae mynediad agored yn RhCT yw 

£2.13 yr awr am ofal cofleidiol a grwpiau chwarae. 

 

RhCT  Cyn Ysgol   Ar ôl Ysgol  Sesiwn cynllun 
chwarae 

Sesiwn cynllun 
chwarae yn 

ystod y gwyliau  

Isafswm - - -  £2.00  

Uchafswm - - -  £2.25  

Cyfartaledd - - -  £2.13  

 

 

Cost bob 
awr (ar 
gyfartaledd) 

 Cyn Ysgol   Ar ôl Ysgol  Sesiwn cynllun 
chwarae 

Sesiwn cynllun 
chwarae yn 

ystod y gwyliau 

Rhondda 
Fawr 

- - - - 

Rhondda 
Fach 

- - - - 

Cynon 
Uchaf 

- - - £2.00 

Cynon Isaf - - - - 

Dwyrain Taf 
 

- - - - 

Gorllewin 
Taf 
 

- - - - 

Gogledd Taf 
 

- - - £2.25 

De Taf - - - - 

 

 

6.6.2 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Cryfderau 

 Mae RhCT yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd cynlluniau chwarae mynediad 

agored i blant a theuluoedd. Caiff y cynlluniau eu hariannu gan Grant Gofal Plant y 

Tu Allan i Oriau Ysgol. 

 Rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr yn cynorthwyo gweithlu'r cynllun chwarae.   

 

Gwendidau 

 Nifer o gynlluniau chwarae mynediad agored heb eu cofrestru. 

 Cadarnhad y bydd diddymu'r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn debygol o gael 

effaith wael ar ddarpariaeth cynlluniau chwarae mynediad agored yn RhCT. 
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 Stopiodd y gymdeithas chwarae ar gyfer RhCT 'Chwarae Plant' i fasnachu yn 2016, 

gan arwain at golli 4 cynllun chwarae wedi'u comisiynu. 
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6.7 Nani 

 

6.7.1 Dadansoddi'r Ddarpariaeth Gofal Plant sydd ar gael 

Nid yw’r swyddogion yn ymwybodol o unrhyw nanis sydd ar y gofrestr wirfoddol yn RhCT.  

Ond, gall hyn olygu fod nanis yn gweithio dros deuluoedd sy'n byw yn RhCT ond eu bod 

wedi'u cofrestru ag Awdurdodau Lleol cyfagos.    

 

 

6.7.2 Crynodeb o Gryfderau a Gwendidau Allweddol 

Mae'r manteision sy'n gysylltiedig â chael nani yn y cartref yn cynnwys darpariaeth hyblyg 

sy'n cael ei theilwra yn ôl amgylchiadau personol y teulu.  Mae'n bosib y byddai hyrwyddo'r 

cynllun cymeradwyo gwirfoddol yn hyrwyddo'r math yma o ofal plant, yn enwedig i 

deuluoedd mawr sy'n teimlo fod y gost o ofal plant yn ddrud, neu ar gyfer plant sydd ag 

anghenion dysgu ychwanegol y byddai’n well gan eu rhieni iddyn nhw dderbyn gofal yn eu 

cartref. Bydd y swyddogion yn gweithio gyda PACEY Cymru i hybu’r math yma o 

ddarpariaeth gofal plant a’i gefnogi. 
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7.  Deall Anghenion Rhieni / Cynhalwyr / Gofalwyr 
 

7.1  Golwg Gyffredinol o'r Ymgynghoriad 
 

Sefydlwyd holiadur gan ddefnyddio templed Llywodraeth Cymru.   Roedd yr holiadur ar 

gael i'w lenwi rhwng 7 Hydref ac 11 Tachwedd 2016.   Bu swyddogion allgymorth y 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn bresennol yn ystod nifer o grwpiau cymunedol 

h.y. grwpiau babanod a phlant bach, grwpiau tylino babanod, a grwpiau siarad a chwarae, 

er mwyn hyrwyddo'r holiadur i rieni.   Yn ystod y sesiynau hyn, llenwodd 109 o rieni'r 

holiadur ar lechi digidol.  Hefyd, dosbarthwyd taflenni gwybodaeth yn ystod y sesiynau er 

mwyn annog rhieni i lenwi'r holiadur ar-lein.  Cafodd 425 o holiaduron eu llenwi ar-lein.  

Felly, cafodd cyfanswm o 534 o holiaduron eu llenwi. 

 

O edrych ar y data yn ôl codau post, cafodd holiaduron eu llenwi gan bobl a oedd yn byw 

ym mhob ward o Rondda Cynon Taf.   De Taf oedd wedi llenwi'r nifer fwyaf o holiaduron, a 

Gorllewin Taf oedd wedi llenwi'r nifer leiaf. 

 

 

Ffigwr 23: Atebion i'r holiadur i rieni 

 

O'r atebion a dderbyniwyd, mae 19.5% yn manteisio ar wasanaethau gofal plant ar hyn o 

bryd (104), dyw 63.7% ddim yn manteisio ar ofal plant ar hyn o bryd (340), gyda 2.1% o'r 

rhain yn bwriadu gwneud yn y dyfodol (11).  Roedd 0.6% o'r atebwyr ar gyfnod mamolaeth 

(3) ac yn bwriadu manteisio ar wasanaethau gofal plant unwaith iddyn nhw ddychwelyd i'r 

gwaith.    
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Statws 
 

Nifer 

Rhiant / Cynhaliwr yn gweithio (ddim yn disgwyl babi) 
 

383 

Rhieni / Cynhaliwr mewn addysg neu hyfforddiant (ddim yn disgwyl 
babi) 
 

13 

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

11 

Rhiant / Cynhaliwr yn chwilio am addysg neu hyfforddiant (ddim yn 
disgwyl babi) 

0 

Disgwyl babi neu ar gyfnod mamolaeth / tadolaeth gyda'i babi/fabi 
cyntaf 
 

13 

Mabwysiadu ei babi/fabi cyntaf 
 

0 

Rhiant / Cynhaliwr yn disgwyl babi neu ar gyfnod mamolaeth / 
tadolaeth sydd â phlant eraill 

27 

Rhiant / Cynhaliwr sydd yn y broses o fabwysiadu neu sydd ar 
absenoldeb mabwysiadu sydd â phlant eraill 
 

3 

Rhiant / Cynhaliwr sydd ddim mewn cyflogaeth 
 

82 

Rhieni / Cynhaliwr sydd ddim mewn addysg neu hyfforddiant  
 

6 

 

 

Nifer y rhieni yn ôl incwm blynyddol y cartref 

Gweler isod nifer y rhieni/cynhalwyr a lenwodd yr holiadur yn ôl incwm eu cartref.  Doedd 

21.9% heb nodi incwm eu cartref (117). Nododd 30.3% fod incwm eu cartref yn is na 

£30,000 y flwyddyn (162).  Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn byw yn ardaloedd Rhondda Fawr 

a Rhondda Fach.   Nododd 18.5% fod incwm eu cartref yn uwch na £50,000 y flwyddyn 

(99).  Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn byw yn ardal De Taf, a'r ail nifer fwyaf yn byw yn 

Nwyrain Taf.    
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Ffigwr 24: Incwm Blynyddol y Cartref ar gyfartaledd 

 

Nifer yn ôl Grŵp Ethnig 

Nododd 1.3% o'r rhieni a lenwodd yr holiadur eu bod nhw'n perthyn i grŵp ethnig heblaw 

am 'gwyn' (7).  O ystyried cyfrifiad 2011, mae'r Ffigwr  yn is na phoblogaeth 'Du ac Ethnig 

Lleiafrifol' gyffredinol RhCT o 2.6% (o’i gymharu â Ffigwr  Cymru gyfan o 4.4%). 

 

O'r rhain, mae 42.9% yn byw yn ardal Dwyrain Taf (3), 28.6% yn byw yn ardal De Taf (2), 

14.3% yn byw yn Rhondda Fawr (1) ac 14.3% yn byw yng Nghwm Cynon Isaf (1). 

 

Grŵp Ethnig 
 

Nifer 

Gwyn 
 

515 

Grwpiau ethnig cymysg / amrywiol 
 

2 

Asiaidd / Asiaidd Prydeinig 
 

2 

Du / Affricanaidd / Caribiaidd / Du Prydeinig 
 

3 

Grŵp Ethnig Arall 
 

0 

Ddim eisiau dweud 
 

4 

 

 

Iaith y rhieni/cynhalwyr (prif iaith y cartref) 

Nododd 75.7% mai Saesneg oedd prif iaith y cartref, 21% fod y cartref yn ddwyieithog a 

1.1% wedi nodi ieithoedd eraill.  Nododd 2.2% o'r rhieni mai Cymraeg oedd prif iaith y 
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cartref.  Mae hwn yn is na'r 12.3% a nodwyd yng nghyfrifiad 2011.  Ond, mae'r data'n 

annhebygol o gynnwys y rheiny a nododd bod eu cartref yn ddwyieithog. 

 

 

Ffigwr 25: Iaith y rhieni/cynhalwyr 

 

Grŵp oedran y plant  

Mae'r tabl isod yn dangos fod y nifer fwyaf o blant yn perthyn i'r grŵp 8-11 oed, a bod yr ail 

nifer fwyaf yn perthyn i'r grŵp oedran 5-7 oed.   Nododd 151 o'r rhieni fod eu plant yn yr 

ysgol uwchradd (12-17 oed). 

 

Oedran Nifer 
 

Dan 12 mis oed 
 

61 

12 - 18 mis 
 

46 

19 - 23 mis 
 

32 

2 oed 
 

61 

3 oed 
 

60 

4 oed 
 

65 

5 - 7 oed 
 

208 

8 - 11 oed 
 

213 

12 - 14 oed 
 

93 

15 -17 oed 
 

58 
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Rhieni â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd  

 

Anghenion Addysgol Arbennig / Anabledd 
 

Nifer 

Lleferydd ac Iaith 
 

35 

Anhawster dysgu penodol (dyslexia) 
 

7 

Anawsterau clywed 
 

9 

Anawsterau dysgu 
 

17 

Anawsterau gweld 
 

8 

Anawsterau emosiynol ac ymddygiadol 
 

33 

Corfforol 
 

12 

Cyflwr meddygol 
 

41 

Arall (nodwch) 
 

13 

 

Nodwyd y cyflyrau meddygol canlynol o dan 'Arall': 

 Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) 

 Awtistiaeth 

 Parlys yr Ymennydd 

 Traed Clwb 

 Diabetes 

 Syndrom Downs 

 Dyslexia / Dyspraxia 

 Epilepsi 

 Oedi mewn datblygiad cyffredinol  

 Mudandod dewisol 
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7.2 Defnydd presennol o'r ddarpariaeth gofal plant 
 

7.2.1  Dadansoddiad o ddefnydd presennol y ddarpariaeth Gofal Plant 

 

Math o wasanaethau sydd ar gael  

Yn ystod tymor yr ysgol, y mathau o ofal plant mwyaf poblogaidd yw gofal diwrnod llawn, 

clybiau ar ôl ysgol a chlybiau brecwast am ddim.    

 

Yn bennaf, caiff y math 'Arall' o ofal plant ei ddarparu gan aelodau o'r teulu/ mam-gu/ tad-

cu.   

 

Yn bennaf, caiff y math 'arall' o ofal plant ei ddarparu gan aelodau o'r teulu/ mam-gu/ tad-

cu yn ystod gwyliau'r ysgol.   Roedd rhieni hefyd wedi nodi clybiau chwaraeon/cyfleusterau 

awyr agored o dan 'arall'.  Er bod y clybiau hyn ddim o reidrwydd yn fathau o ofal plant, 

maen nhw'n dal i gael eu defnyddio gan rieni. 

 

O'r rheiny sy'n manteisio ar wasanaethau gwarchodwyr plant, mae 37% yn eu defnyddio 

ar gyfer gofal diwrnod llawn (30), 33% ar gyfer darpariaeth cyn yr ysgol (27) a 46.9% ar ôl 

ysgol (38).  Mae 22% o'r rheiny sy'n manteisio ar wasanaethau gwarchodwyr plant yn eu 

defnyddio ar gyfer gofal yn ystod y gwyliau (22) a 7.4% ar gyfer gofal cofleidiol o amgylch 

addysg feithrin (6). 

 

O'r rheiny sy'n defnyddio darparwyr gofal diwrnod llawn, mae 49.4% yn eu defnyddio ar 

gyfer gofal diwrnod llawn (49.4%), 13.8% ar gyfer sesiynau'r bore (12), 5.7% ar gyfer 

sesiynau'r prynhawn (5) ac 19.5% ar gyfer darpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol (17).  Mae 

8% o rieni yn defnyddio darparwyr gofal diwrnod llawn ar gyfer gofal cofleidiol (7), 16.1% 

ar gyfer darpariaeth cyn yr ysgol (14) ac 13.8% ar ôl ysgol (12). 

 

Mae 60% o'r rhieni sy'n manteisio ar wasanaethau gofal sesiynol yn eu defnyddio ar gyfer 

grwpiau chwarae/Cylch Meithrin (18), a 20% yn eu defnyddio ar gyfer sesiynau'r prynhawn 

(6).   Mae 36.7% yn eu defnyddio ar gyfer gwasanaethau gofal cofleidiol (11), sy'n 

awgrymu mai gofal sesiynol yw math o ofal plant mwyaf poblogaidd y gwasanaeth.   

 

Nododd 65.4% o rieni eu bod nhw'n defnyddio crèche ar gyfer gofal diwrnod llawn (17).  

Serch hynny, doedd dim un darparwr wedi nodi ei fod wedi'i gofrestru'n wasanaeth crèche 
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ar ei ffurflen SASS .   Mae gwybodaeth gan swyddogion lleol yn awgrymu mai dim ond un 

crèche oedd wedi'i gofrestru yn RhCT ar adeg ysgrifennu'r adroddiad.  Mae hwn yn 

awgrymu nad oedd rhieni yn deall y derminoleg a oedd yn berthnasol i'r math o ofal plant. 

Mae'n debygol yr oedden nhw'n cyfeirio at ddarpariaeth gofal diwrnod llawn.  

 

O'r rheiny sy'n manteisio ar ddarpariaethau gofal plant y tu allan i oriau ysgol, mae 64% yn 

eu defnyddio ar ôl yr ysgol (57) a 31.5% yn eu defnyddio yn ystod gwyliau'r ysgol (28).    

 

Nododd 2 riant eu bod nhw'n defnyddio gwasanaethau nani ar gyfer gofal diwrnod llawn.  

Nid oedd swyddogion yn ymwybodol o nanis sy'n gweithio yn RhCT ac sydd wedi'u 

cofrestru â'r cynllun cymeradwyo gwirfoddol.  Roedd y ddau riant yn byw yn ardal Gogledd 

Taf.    

  

Yn ystod tymor yr ysgol, nododd 91.2% o rieni eu bod nhw'n manteisio ar ofal plant o fewn 

yr Awdurdod Lleol (93), 3.9% y tu allan i'r Awdurdod Lleol (4) a nododd 4.9% eu bod yn 

defnyddio cymysgedd o'r ddau.  O'r rheiny sy'n manteisio ar ddarpariaeth gofal plant y tu 

allan i RhCT, mae 3 yn defnyddio gwasanaethau gofal plant yng Nghaerdydd, 1 ym Mhen-

y-bont ar Ogwr ac 1 ym Mro Morgannwg. 

 

Yn ystod gwyliau'r ysgol, mae 77.7% yn defnyddio gofal plant o fewn yr Awdurdod Lleol 

(80), 11.7% y tu allan i'r Awdurdod (12) a 10.7% yn defnyddio cymysgedd o'r ddau.  O'r 

rheiny sy'n manteisio ar ddarpariaeth gofal plant y tu allan i RhCT, mae 4 yn defnyddio 

gwasanaethau gofal plant yng Nghaerdydd, 3 ym Mro Morgannwg ac 1 ym Mhen-y-bont ar 

Ogwr. 

 

Nifer y lleoedd sydd eu hangen ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu 

blant sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 

Ar hyn o bryd, mae RhCT yn cydlynu cynllun atyfeirio yn ystod gwyliau'r ysgol ar gyfer 

plant sydd ag anghenion ychwanegol a chorfforol, yn ogystal â phlant sy'n cael eu 

hystyried yn agored i niwed ac sydd angen gofal preswyl.   Llwyddodd y rhaglen Hwyl y 

Gwyliau i gynorthwyo 991 o blant i fanteisio ar ofal plant a darpariaethau chwarae yn ystod 

pob gwyliau ysgol yn ystod 2016.  Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys darparwyr gofal diwrnod 

llawn, darparwyr gofal y tu allan i oriau ysgol, gwarchodwyr plant y rhwydwaith a 

chynlluniau chwarae mynediad agored.  Roedd angen cymorth ychwanegol ar 773 o'r 

plant hyn i fanteisio ar y ddarpariaeth ac roedd 191 o'r plant angen cludiant i'r ddarpariaeth 
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agosaf.   Cafodd 185 o'r plant hyn eu hatgyfeirio gan wasanaeth Carfan o Amgylch y Teulu 

(TAF) Rhondda Cynon Taf.  Mae'r gwasanaeth yma'n cynorthwyo teuluoedd sy'n agored i 

niwed drwy gynnig pecyn cymorth pwrpasol.   Yn ogystal â chynnig cymorth gwerthfawr i 

deuluoedd sy'n agored i niwed a phlant sydd ag anghenion ychwanegol a chorfforol, mae'r 

rhaglen hefyd yn cynorthwyo cynaladwyedd lleoliadau gofal plant a chwarae.    

 

Erbyn hyn, nid yw Rhondda Cynon Tad yn ariannu Cynllun Cymorth Lleoedd i gynorthwyo 

teuluoedd sy'n agored i niwed neu sydd ag incwm isel i fanteisio ar ddarpariaeth gofal 

plant y tu allan i oriau ysgol yn ystod tymor yr ysgol.   Mae'r grant gofal plant y tu allan i 

oriau ysgol wedi cael ei ddefnyddio i gynnig cymorth uniongyrchol i blant ar safleoedd y tu 

allan i oriau ysgol yn ystod 2016/17.  Dros y flwyddyn nesaf, bydd swyddogion yn cysylltu 

ag asiantaethau eraill ac adrannau o'r Cyngor i edrych ar sut i wella ffyrdd o helpu 

teuluoedd sy'n agored i niwed i fanteisio ar ddarpariaethau gofal plant. 

 

Nifer y lleoedd yn ôl categori iaith 

Saesneg yw iaith y rhan fwyaf o leoedd gofal plant.  Y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 

mwyaf poblogaidd yw gofal plant ar ôl oriau ysgol.  Er hyn, dyw pob darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg y tu allan i oriau'r ysgol heblaw am un, ddim wedi cael eu cofrestru.  Mae hyn yn 

golygu bod rhieni'n methu â chael cymorth ariannol ar gyfer gofal plant drwy gynlluniau'r 

llywodraeth neu dalebau gofal plant eu cyflogwyr.    Bydd swyddogion yn parhau i 

gynorthwyo'r safleoedd hyn i gofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru (CSSIW) dros y flwyddyn nesaf.   Bydd hyn yn bwysig o ystyried 

cynllun gofal plant/addysg 30 awr Llywodraeth Cymru, i'w weithredu yn nes ymlaen yn 

2017. O ganlyniad i hyn, bydd modd i glybiau gynnig oriau gofal hirach yn ystod tymor yr 

ysgol a'r gwyliau.    
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Ffigwr  26: Dewis iaith yn ôl math o ofal plant: 

 

Rhesymau dros ddefnyddio / peidio â defnyddio gofal plant 

Nododd 93.4% o rieni mai'r prif reswm dros ddefnyddio gofal plant oedd oherwydd bod 

rhaid iddyn nhw fynd i'r gwaith (170).  Yr ail brif reswm oedd gwella profiadau cymdeithasol 

a dysgu'r plentyn (22).  Nododd 5 o rieni eu bod nhw'n defnyddio gofal plant at ddibenion 

addysg/astudio, a 2 tra'u bod nhw'n chwilio am waith.   

 

Y rheswm mwyaf poblogaidd am beidio â defnyddio gofal plant oedd bod teulu a rhieni'n 

gofalu am eu plant (141).  Y rhesymau eraill mwyaf poblogaidd oedd bod gofal plant yn rhy 

ddrud (115) a bod un neu ddau o'r rhieni gartref (85).  Roedd y nifer fwyaf o atebion yn 

dod o rieni yn ardaloedd Rhondda Fawr a Rhondda Fach.   

 

Nododd nifer o rieni does dim gofal plant ar gael pan maen nhw ei angen. Yr adegau 

mwyaf poblogaidd ar gyfer diffyg gofal plant oedd cyn 8am (71) ac yn ystod gwyliau'r ysgol 

(60).  Nododd 42 o rieni eu bod angen darpariaeth gofal ar ôl 6pm, 13 dros nos, a 22 dros 

y penwythnos.   Mae diffyg gofal plant yn ystod oriau anghyffredin yn bwynt sydd wedi cael 

ei nodi mewn adroddiadau'r Asiantaeth Cynnal Plant blaenorol. Mae'n parhau i fod yn 

flaenoriaeth i swyddogion yn Rhondda Cynon Taf.   Ond, mae cynaladwyedd y 

ddarpariaeth hon yn broblem o hyd.  Os ydy'r holiadur yn cynrychioli RhCT gyfan, mae'n 

debygol fydd dim digon o alw am ofal dros y penwythnos a dros nos i sicrhau 

cynaladwyedd y gwasanaethau hyn.   Mae dadansoddiad o Adran 6 y ffurflenni SASS yn 
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dangos mai gwarchodwyr plant yn unig sy'n cynnig gofal plant ar adegau anghyffredin.   

Mae 75% yn cynnig gofal cyn 8am o’i gymharu â 40% o ddarparwyr gofal diwrnod llawn.   

Mae gofal ar ôl 6pm yn llai cyffredin. Dim ond 26% o warchodwyr plant sy'n cynnig y 

gwasanaeth yma a 3% o ddarparwyr gofal diwrnod llawn.   Ar hyn o bryd, does dim un o'r 

darparwyr gofal a lenwodd y ffurflen SASS yn cynnig gofal dros nos. Dim ond 9% o 

warchodwyr plant sy'n cynnig gofal dros y penwythnos, a does dim un darparwr gofal 

diwrnod llawn yn cynnig y gwasanaeth yma.     

 

Mae rhesymau eraill dros beidio â defnyddio gofal plant yn cynnwys: 

 Rydw i'n gweithio oriau ysgol 

 Does dim angen gofal plant arna i bob bore, mae trefnu gofal plant ar fyr rybudd 

yn anodd  

 Rydw i'n gweithio gyda'r nos ac mae fy ngŵr yn gweithio yn ystod y dydd ac yn 

gallu gofalu am y plant 

 Newidiais i fy ngyrfa i ddod yn warchodwr plant oherwydd doeddwn i ddim yn 

gallu dod o hyd i ofal plant addas 

 Mae'r clwb ar ôl ysgol yn gorffen am 5.30pm a dydw i ddim yn cyrraedd yn ôl o'r 

gwaith tan 6pm 

 Credaf ei fod yn bwysig iawn i fod yno i'ch plant felly rydw i'n gweithio oriau 

ysgol 

 Mae sifftiau fy ngwraig yn caniatáu iddi fod yn hyblyg ar ôl oriau ysgol pan does 

dim teulu ar gael i ofalu am y plant 

 Rydw i'n hunangyflogedig, felly mae modd addasu fy oriau gwaith yn ôl 

anghenion y plant 

 

Hygyrchedd / Argaeledd a chost gofal plant 

Mae'r tabl isod yn dangos adborth gan rieni ynglŷn â sut i wella hygyrchedd/argaeledd a 
chost gofal plant.   
 
O ran darpariaeth yn ystod tymor yr ysgol, y gwelliannau mwyaf cyffredin sydd eu hangen 
yw: 

 18.7% gofal mwy fforddiadwy (100)  

 15.7% gofal cyn yr ysgol 7.30am-9am (84) 

 13.5% gofal ar ôl yr ysgol 3.30pm-6pm (72) 
 
O ran gwyliau'r ysgol, y gwelliannau mwyaf cyffredin sydd eu hangen yw: 

 14.8% gofal mwy fforddiadwy (79) 

 8.8% gofal diwrnod llawn 8am-6pm (47) 
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 6% gofal ar gael cyn 8am (32) 
 
 

 

 

Dyma rai gwelliannau yr oedd rhieni wedi'u nodi yn y sylwadau: 

 

Tymor yr ysgol 

 Nid yw oriau agor lleoliadau gofal plant yn caniatáu digon o amser i rieni gyrraedd a 

theithio yn ôl o'r gwaith 

 Gofal cofleidiol rhan amser ar gyfer plant 3 oed 

 Darparu ar gyfer plentyn sydd ag anghenion ychwanegol 
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 Rhagor o gynlluniau chwarae yn ystod gwyliau'r ysgol fel bod modd i fy mhlant fynd 

yn ôl yr angen/ar fyr rybudd 

 Gofal plant o ansawdd yn rhy ddrud - bron ddim yn werth mynd i'r gwaith 

 Mae fy ngŵr yn gweithio siffts sy'n amrywio o wythnos i wythnos. Byddai newid y 

diwrnodau mae fy mhlant yn mynd i'r clwb ar ôl ysgol heb orfod talu ymlaen llaw yn 

fanteisiol 

 

Gwyliau'r Ysgol 

 Rhai cyfleoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg yn RhCT yn ystod y gwyliau hyd at 11 

oed. Ond, dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw ddarpariaeth ar ôl yr oedran hwn 

 Er bod y clybiau gofal yn dda, dyma'r unig ddewis sydd ar gael ac mae'n ddrud i 2 

blentyn 

 Mae'n costio dros £250 yr wythnos i roi fy mhlant mewn cynllun chwarae dros 

wyliau'r haf yn llawn amser. Rydw i'n disgwyl babi arall ym mis Mawrth a gyda 

chostau'r ysgol feithrin, bydd hi'n rhy ddrud i mi fynd i'r gwaith.   Byddai darpariaeth 

ratach o ansawdd ardderchog yn ystod gwyliau'r ysgol yn fanteisiol. Os ydy'r 

ddarpariaeth eisoes yn bodoli, dydw i ddim wedi medru dod o hyd i unrhyw 

wybodaeth amdani 

 Does dim lleoedd ar gael gyda gwarchodwyr plant lleol (Dwyrain Taf). Dim ond 

gofal ar gyfer 3 diwrnod y mae modd i mi ei gael, does dim clybiau fforddiadwy yn 

ystod y gwyliau ar gyfer 2 blentyn, a dim clwb ar ôl ysgol i chwarae gyda'u ffrindiau.    

Rydyn ni'n byw mewn ardal lle mae cyfran uwch o bobl yn gweithio.  Dim byd ar 

gael gan y cyngor 

 Angen rhagor o ddarpariaeth ar gyfer teuluoedd sy'n gweithio ac sydd ond yn cael 

cymryd 4/5 wythnos o wyliau'r flwyddyn. Angen gofal ar gyfer o leiaf yr 13 wythnos 

lle bod plant ddim yn yr ysgol.  Rydw i'n deall y gall rhieni gymryd gwyliau ar wahân 

i ofalu am y plant, ond mae hyn yn niweidiol i les y teulu. Fydd dim modd i ni dreulio 

amser gyda'n gilydd 

 

Barn rhieni ynglŷn â'r math o ofal plant sydd ar gael 

Mae'r tabl isod yn dangos barn rhieni ynglŷn â'r ddarpariaeth gofal plant yn Rhondda 

Cynon Taf.  Mae 28.8% o rieni yn cytuno fod gofal plant yn rhy ddrud (154).  Ond mae 

28.7% ohonyn nhw hefyd yn fodlon ag ansawdd eu gofal plant yn ystod tymor yr ysgol 

(153).  Mae'r ymateb yn gadarnhaol. Mae rhieni yn cydnabod fod y ddarpariaeth gofal 

plant o ansawdd da ac yn addas i'w hanghenion.   Ond, y pwynt sy'n codi droeon yw'r gost 
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sy'n rhoi baich ariannol ar deuluoedd.  Mae cynllun peilot Llywodraeth Cymru i weithredu 

rhaglen addysg/gofal plant 30 awr yn 2017 yn bwriadu mynd i'r afael â hyn. Yn benodol, 

bydd teuluoedd sydd ag incwm isel yn cael cymorth i ddelio â'r effaith y mae costau gofal 

plant yn ei chael ar eu hincwm gwario.    

 

Nid yw 18.9% o rieni'n gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â derbyn cymorth 

ariannol ar gyfer gofal plant.  Mae hwn yn awgrymu fod angen hyrwyddo'r Gwasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd a gwefannau'r llywodraeth yn fwy effeithiol er mwyn hysbysu 

rhieni ynglŷn â'r math o gymorth sydd ar gael.  
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7.2.2  Crynodeb o gryfderau a gwendidau allweddol 

Cryfderau 

 Mae rhieni'n cydnabod gwerth darpariaeth gofal plant o ansawdd uchel 

 Mae rhieni'n fodlon â'r ddarpariaeth gofal plant yn ystod tymor yr ysgol 

 

Gwendidau 

 Cost gofal plant, yn ystod tymor yr ysgol a gwyliau'r ysgol 

 Darpariaeth cyn ac ar ôl yr ysgol yn ystod tymor yr ysgol  

 Gofal dros nos a dros y penwythnos 
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7.3 Galw am ddarpariaeth gofal plant 
 

7.3.1  Dadansoddi'r galw am ofal plant 

 

Mathau o wasanaethau sydd eu hangen  

O'r rhieni sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd, nododd 77.9% y bydden nhw'n 

ystyried manteisio ar ofal plant a oedd yn fwy fforddiadwy (306), a nododd 76.1% y bydden 

nhw'n gwerthfawrogi gofal plant o ansawdd da (299).   Byddai 60.1% yn chwilio am ofal 

plant sy'n agos i'w cartref (236), a byddai 51.1% angen gofal ar ôl ysgol neu yn ystod y 

gwyliau (201) 

 

 

 

Nifer y lleoedd gofal plant a'r math o ofal byddai ei angen (llawn amser, rhan amser, yn ôl 

yr angen) 

Gofynnwyd i rieni a oedd yn debygol o ddefnyddio gofal plant yn y dyfodol beth fyddai eu 

gofynion.  Gofynnwyd i rieni roi tic ger pob math o ofal plant priodol, felly mae'n bosib eu 

bod wedi dewis mwy nag un opsiwn. 
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I'r rheiny a fyddai'n debygol o ddefnyddio gwasanaethau gwarchodwr plant, nododd 64.7% 

y byddan nhw'n defnyddio gofal diwrnod llawn (11), a 35.3% yn defnyddio gofal cofleidiol 

ar gyfer plant oed meithrin (6).   

O ran darparwyr gofal diwrnod llawn, byddai 63.3% yn debygol o fanteisio ar ofal diwrnod 

llawn (19), a 36.7% ar ofal hanner diwrnod yn ystod y bore (11). 

 

O ran darparwyr gofal sesiynol, byddai 80% yn debygol o fanteisio ar sesiynau cylchoedd 

chwarae/ meithrin yn ystod y bore (8), 50% ar gylchoedd chwarae / meithrin (5) a 50% ar 

ofal cofleidiol ar gyfer plant oed meithrin (5). 

 

I'r rheiny a fyddai'n debygol o ddefnyddio gwasanaethau gofal y tu allan i oriau ysgol, 

byddai 78.6% ei angen ar gyfer gofal cyn yr ysgol (11) a 57.1% ar gyfer gofal ar ôl yr ysgol 

(8). 

 

Byddai 24 o rieni eisiau manteisio ar gymorth eu teulu a ffrindiau.  

 

Nifer y lleoedd sydd eu hangen yn ôl categori iaith 

I'r rheiny sy'n debygol o ddefnyddio gwasanaethau gofal plant yn y dyfodol, nododd 51.5% 

y byddan nhw'n manteisio ar ofal plant Saesneg (17) a byddai 39.4% angen gofal plant 

drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg (13).  Dim ond 9.1% fyddai eisiau gofal plant drwy 

gyfrwng y Gymraeg (3).   

 

Mae'r rheiny a fyddai eisiau gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn byw yn ardaloedd 

Gorllewin Taf, Gogledd Taf a De Taf.   

 

Amseroedd gofal plant, gan gynnwys y nifer sy'n cynnig oriau gofal plant hyblyg. 

Gofynnwyd i rieni pryd fyddan nhw angen gofal plant.  Nododd 23.8% y byddan nhw 

angen gofal plant cyn 8am (88) a 15.4% ar ôl 6pm (57).   

 

Byddai 4.3% angen gofal dros nos (16) a 7.3% dros y penwythnos (27).  Byddai 21.1% 

angen gofal yn ystod gwyliau'r ysgol (78). 

 

Fel y nodwyd mewn adrannau eraill, mae bron pob ysgol gynradd yn RhCT yn rhan o 

fenter 'Brecwast am Ddim' Llywodraeth Cymru.  Mae'r clybiau hyn ar gael llai nag awr cyn 

i'r ysgol ddechrau, felly dydyn nhw ddim yn addas ar gyfer gofynion rhieni sy'n gweithio o 
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ran gofal plant.   Bydd swyddogion yn cysylltu â chydweithwyr yn yr adran arlwyo i weld a 

oes cyfleoedd i ddatblygu gofal â thâl i ychwanegu at yr amseroedd y mae'r clybiau 

brecwast ar gael. 

 

Oedrannau'r plant sydd angen gofal plant 

O'r rheiny sy'n debygol o ddefnyddio gwasanaethau gofal plant yn y dyfodol, mae gan 

38.1% ohonyn nhw blant o dan 12 mis oed (16), mae gan 11.9% blant rhwng 12 ac 18 mis 

oed (5), 9.5% â phlant rhwng 19 a 23 mis oed (4), 11.9% â phlant 2 oed (5), 4.8% â phlant 

3 oed (2), 2.4% â phlant 4 oed a 21.4% â phlant 5-7 oed (9).  

 

7.3.2  Crynodeb o gryfderau a gwendidau allweddol 

Cryfderau 

 Mae rhieni'n bwriadu defnyddio gwasanaethau gwarchodwyr plant a darparwyr 

gofal sesiynol ar gyfer gofal cofleidiol i blant oed meithrin 

 Mae rhieni'n bwriadu defnyddio darpariaeth cyn ac ar ôl ysgol yn ystod tymor yr 

ysgol  

 Mae rhieni yn cydnabod pwysigrwydd darpariaeth gofal plant o safon dda 

 

Gwendidau 

 Bydd angen archwilio ymhellach i'r diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg yng 

Ngorllewin Taf, Gogledd Taf a De Taf 

 Nid yw rhieni'n defnyddio gwasanaethau gofal plant oherwydd eu bod nhw'n eu 

hystyried i fod yn rhy ddrud 

 Nid yw'r oriau agor yn ddigon hyblyg i rai rhieni 
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7.4 Rhwystrau i Ddarpariaeth Gofal Plant 
 

7.4.1 Manteisio ar Ddarpariaeth Gofal Plant  

O rieni plant sydd ag anabledd neu Anghenion Dysgu Ychwanegol a gymerodd ran yn yr 

arolwg i rieni, nododd 16.7% nad oes modd iddyn nhw ddefnyddio darpariaeth gofal plant 

oherwydd nad yw'n darparu ar gyfer anghenion ychwanegol eu plentyn (7).  Serch hynny, 

o'r rheiny sy'n defnyddio darpariaeth gofal plant, nododd yr un ganran (16.7%) fod y 

ddarpariaeth gofal plant y maen nhw'n ei defnyddio'n darparu ar gyfer anghenion eu 

plentyn (7).  Mae 3.5% o'r atebwyr yn cyfrif eu hunain yn anabl yn ôl diffiniad Deddf 

Cydraddoldeb.  O'r rhieni yma, dim ond un sy'n defnyddio darpariaeth gofal plant ar hyn o 

bryd.  Mae hon yn ddarpariaeth gan brosiect Dechrau'n Deg a nododd y rhieni mai'r 

buddion cymdeithasol ac addysgol oedd eu rheswm dros ddefnyddio'r ddarpariaeth. 

 

7.4.2 Rhwystrau i grwpiau targed penodol 

Mae rhwystrau i rieni a phlant sy'n defnyddio darpariaeth gofal plant yn parhau i beri 

pryder i swyddogion RhCT.  Mae cynlluniau penodol yn cynnig gofal seibiant i rieni plant 

sydd ag anghenion addysgol a chorfforol penodol. Mae rhaglen Hwyl yr Haf y Gwasanaeth 

Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd yn enghraifft o hynny.  Mae cyllid ar gyfer 

cymorth ychwanegol i ddefnyddio lleoliadau addysg Dechrau'n Deg a lleoliadau addysg 

nas cynhelir hefyd yn cynnig y cyfle i blant i ddefnyddio'r un ddarpariaeth â'u cyfoedion.   

 

Mae'n ymddangos, yn sgil ymgynghori â'r grwpiau penodol eraill isod, fod cost gofal plant 

yn rhwystr allweddol iddyn nhw rhag defnyddio darpariaeth gofal plant gofrestredig.  O fis 

Medi 2017 bydd Llywodraeth Cymru'n cynnig 30 awr o addysg/ofal plant i blant 3 a 4 oed 

cymwys yn RhCT. Bydd hynny'n rhoi cymorth i rieni i dalu costau gofal plant ac felly bydd 

yn eu hannog i ddefnyddio darpariaeth gofrestredig yn hytrach na dibynnu'n fwyaf aml ar 

ffrindiau a theulu.  Yn achos rhieni sy'n ddi-waith ar hyn o bryd, efallai y bydd y cynnig 

newydd yma'n eu hannog i chwilio am swydd.   

 

Bydd y gofal plant cenedlaethol newydd yn ddi-dreth, ac efallai bydd yn cymell rhai rhieni 

yn y grwpiau canlynol i ddefnyddio darpariaeth gofal plant gofrestredig. 

 

(I) Rhieni sy'n Gweithio 

Nododd 71.7% o atebwyr yr arolwg eu bod yn gweithio (383).  O blith y rhain, dyw 42.9% 

ddim yn manteisio ar ddarpariaeth gofal plant ar hyn o bryd (229).  Nododd 54.1% nad 
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oedden nhw'n defnyddio gofal plant oherwydd bod eu ffrindiau a'u teuluoedd yn gofalu am 

eu plant (124), ac ar ôl hynny nododd 32.8% fod gofal plant yn rhy ddrud (75).  Ymhlith 

rhesymau eraill, roedd rhieni'n nodi eu bod yn newid patrymau sifftiau er mwyn osgoi 

costau gofal plant; eu bod yn gweithio yn ystod oriau ysgol neu hanner tymor yn unig; a'u 

bod yn hunangyflogedig ac felly roedden nhw'n fwy hyblyg o ran eu horiau gwaith.  

Nododd pump ohonyn nhw eu bod yn warchodwyr plant, ac felly roedd modd iddyn nhw 

ofalu am eu plant eu hunain ac ennill arian. 

 

(ii) Rhieni sy'n chwilio am waith neu gyfleoedd i hyfforddi 

Nododd 2.1% o atebwyr i'r arolwg i rieni eu bod yn chwilio am waith neu gyfleoedd 

hyfforddi (11).  O blith y rhain, dyw 90.9% ddim yn defnyddio darpariaeth gofal plant ar hyn 

o bryd (10).  Y prif reswm a gafodd ei nodi am hynny yw ei bod yn rhy ddrud (5). Ar ôl 

hynny, nododd unigolion eu bod nhw neu eu partneriaid yn rhieni sy'n aros gartref ac felly 

doedd dim angen gofal plant (4), neu fod eu ffrindiau neu eu teuluoedd yn gofalu am eu 

plant (2). 

 

O'r atebwyr yma, nododd 8 mai fforddiadwyedd fyddai'r brif ffactor i'w hystyried. Ar ôl 

hynny cafodd ansawdd ei nodi gan 7, cafodd dulliau talu hyblyg ei nodi gan 4, cafodd 

pellter o'r cartref ei nodi gan 4, a chafodd cyfnodau ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau ei nodi 

gan 3. 

 

(iii) Cartrefi Di-waith 

Dyw 15.4% o atebwyr ddim yn gweithio ar hyn o bryd (82).  O'r atebwyr yma, dyw 90.2% 

ddim yn defnyddio darpariaeth gofal plant ar hyn o bryd (74).  Yn yr achosion yma, y prif 

reswm yw bod atebwyr neu eu partneriaid yn rhieni sy'n aros gartref (54), a chost uchel 

gofal plant yw'r rheswm nesaf ar ôl hynny (25).   

 

Mewn teuluoedd lle mae un rhiant yn ddi-waith, mae modd i'r prosiect sy'n cael cyllid 

Ewropeaidd 'Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth' roi cymorth ar hyn o bryd. Mae'n rhoi 

cymorth iddyn nhw i gael addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.  Mae cymorth ar gael i dalu 

cost darpariaeth gofal plant a dymchwel y rhwystr yma, er mwyn iddyn nhw fanteisio ar 

gyfleoedd o ran gwaith ac addysg. 
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(iv) Teuluoedd ag incwm bach 

Nododd 30.3% o atebwyr yn yr arolwg i rieni mai £30,000 y flwyddyn neu is oedd incwm 

eu haelwyd (162).  Dyw 74.7% o'r rhain ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd (121).  

Y rhesymau blaenaf am hynny yw bod gofal plant yn rhy ddrud (49), bod yr unigolyn yn 

rhiant sy'n aros gartref (40), a bod ffrindiau a theulu'n gofalu am y plant (39).   

 

Byddai 62.9% yn chwilio am ofal plant fforddiadwy pe baen nhw'n defnyddio darpariaeth 

gofal plant gofrestredig (102), byddai 56.2% yn chwilio am ofal plant o ansawdd uchel (91) 

a byddai 46.9% yn chwilio am ofal cartref sy'n agos i'w cartref (76).  Ymhlith gofynion eraill, 

byddai 35.38% yn chwilio am ofal agos i ysgol eu plentyn (58), byddai 33.3% yn chwilio 

am ofal ar ôl ysgol ac yn ystod hanner tymor (54) a byddai 30.8% yn chwilio am ofal yn 

ystod oriau hyblyg/ofal ad hoc. (50). 

 

(v) Teuluoedd un-riant 

Nododd 14% o atebwyr yn yr arolwg i rieni eu bod nhw’n deuluoedd un-riant (75).  Mae'r 

nifer uchaf o'r rhain yn byw yng Nghwm Rhondda Fawr (15) a Chwm Rhondda Fach (15). 

Heblaw'r rheiny, roedd 12 yn byw yn Ne Taf-elái ac roedd 10 yn byw yng Nghwm Cynon 

Isaf.   

 

Mae 62.7% mewn gwaith neu addysg/hyfforddiant (47) a dyw 30.7% ddim mewn gwaith 

nac addysg/hyfforddiant (23).  Mae 2.8% yn disgwyl plentyn neu maen nhw'n cael seibiant 

mamolaeth/tadolaeth (2) ac mae 4% yn chwilio am waith (3). 

 

O'r rheiny sy'n gweithio neu sydd mewn addysg/hyfforddiant, dyw 72.3% ddim yn 

defnyddio gofal plant (34).  Y rheswm mwyaf cyffredin dros hynny yw bod ffrindiau a 

theulu'n gofalu am eu plant (14), bod gofal plant yn rhy ddrud (13) ac na chaiff gofal plant 

ei ddarparu yn ystod yr amseroedd y mae ei angen (4).  Ymhlith rhesymau eraill, nododd 

rhieni eu bod yn gweithio yn ystod oriau ysgol a'i bod yn anodd dod o hyd i ofal plant ad 

hoc. 

 

O'r rheiny nad ydyn nhw mewn gwaith, addysg nac hyfforddiant, ac nad ydyn nhw'n chwilio 

am waith, mae'r rhan fwyaf yn rhieni sy'n aros gartref a does dim angen gofal plant arnyn 

nhw (14). Yr ail reswm mwyaf cyffredin yw bod gofal plant yn rhy ddrud (10). 
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Mae ymgynghorwyr Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth wedi rhoi gwybod i swyddogion bod 

gofal plant yn rhwystr i'w cleientiaid rhag gwaith, addysg a hyfforddiant. Mae hyn yn 

arbennig o wir yn y meysydd canlynol: 

 Diffyg cyfleusterau gofal i blant hŷn 

 Diffyg gwasanaethau casglu neu ddarpariaeth gofal ar ôl oriau meithrinfa 

 Diffyg darpariaeth gofal plant ar ôl ysgol, yn enwedig ar safleoedd ysgolion 

 Anawsterau i rieni sy'n dibynnu ar gludiant cyhoeddus o ran mynd â phlant i 

ddarpariaeth gofal plant 

 

(vi) Teuluoedd o gefndiroedd ethnig lleiafrifol 

Mae 2% o'r teuluoedd a gymerodd ran yn yr arolwg i rieni'n dod o gefndir ethnig lleiafrifol. 

O'r rhai sy'n gweithio, dyw 54.6% ddim yn defnyddio darpariaeth gofal plant (6).  Y prif 

reswm dros hynny, a'r rheswm yn 36.3% o achosion, oedd bod ffrindiau a theulu'n edrych 

ar ôl eu plant (4). Ar ôl hynny, roedd 18.2% yn nodi bod gofal plant yn rhy ddrud (2). 

 

Fel yn adroddiadau Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant, does dim tystiolaeth sy'n 

awgrymu nad oes modd i deuluoedd o gefndiroedd ethnig lleiafrifol ddefnyddio darpariaeth 

gofal plant bresennol, neu eu bod yn anfodlon gwneud hynny, oherwydd eu hethnigrwydd 

neu eu hiaith.  Caiff hyn ei adolygu'n rheolaidd.    

 

(vii) Teuluoedd plant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd 

Nododd 7.9% o atebwyr fod gan un neu fwy o'u plant anghenion addysgol arbennig neu 

anabledd (42).  O'r rhain, dyw 76.2% ddim yn defnyddio darpariaeth gofal plant ar hyn o 

bryd (32).  Mae 46.9% yn rhieni sy'n aros gartref (15).  Mae 15.6% yn dibynnu ar ffrindiau 

a theulu i ofalu am eu plant (5), ac ar ôl hynny, mewn 12.5% o achosion doedd dim modd 

dod o hyd i ofal plant addas ar gyfer anghenion addysgol ychwanegol y plentyn (4).  

Nododd un atebydd ei fod yn rhannu'r amser gofal â'i bartner, ac mae'r ddau ohonyn 

nhw'n gweithio'n rhan amser i gynnal hynny.   

 

Mae 1.9% o rieni plant sydd ag anghenion addysgol neu gorfforol ychwanegol yn 

defnyddio gofal plant (10).  O'r rhain, y prif reswm yw bod un rhiant neu'r ddau riant yn 

gweithio (9). Roedd rhesymau eraill yn cynnwys buddion addysgol i'r plentyn (1) a 

chymorth drwy gyllid cymorth llefydd (1). 
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8. Addysg Blynyddoedd Cynnar Rhan Amser (y Cyfnod Sylfaen) a Darpariaeth 

Dechrau'n Deg 

 

8.1 Dadansoddiad o Addysg Blynyddoedd Cynnar Rhan Amser (y Cyfnod 
Sylfaen) 
 

Nifer y darparwyr gofal plant sy'n cael cyllid i ddarparu Addysg Blynyddoedd Cynnar Rhan 

Amser 

Ym mis Rhagfyr 2016, roedd 25 o Ddarparwyr Addysg Cofrestredig yn RhCT.  Mae 

chwech o'r rhain wedi'u cofrestru'n ddarparwyr gofal diwrnod llawn, a darparwyr sesiynau 

gofal yw'r lleill.  Yn Nwyrain ardal Taf-elái a De Taf-elái y mae'r nifer uchaf o Ddarparwyr 

Addysg Cofrestredig.  Dim ond un Darparwr Addysg Cofrestredig sydd yng Nghwm Cynon 

Uchaf a Gorllewin Taf-elái.  Does dim tystiolaeth benodol bod angen rhagor o Ddarparwyr 

Addysg Cofrestredig yng ngorllewin yr ardal.  Er hynny, mae swyddogion yn gwybod bod 

angen rhagor o Ddarparwyr Addysg Cofrestredig yng Nghwm Cynon Uchaf ac maen nhw'n 

ystyried dulliau o ychwanegu at y nifer yma'n ymarferol. 

 

 

Ffigur 27: Dosbarthiad Darparwyr Addysg Cofrestredig 

 

Mae 15 o'r Darparwyr Addysg Cofrestredig yn cynnal eu darpariaeth drwy gyfrwng y 

Gymraeg.  Mae hynny'n bennaf oherwydd mai dim ond unwaith y flwyddyn, yn 

draddodiadol, y mae  Ysgolion Cynradd Cymraeg yn derbyn disgyblion (bob mis Medi).  

Oherwydd hynny, does dim modd i'r plant hynny sydd wedi'u geni yn nhymhorau’r 
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Gwanwyn neu'r Haf gael addysg cyn oed derbyn meithrinfeydd, heblaw drwy Ddarparwyr 

Addysg Cofrestredig nas cynhelir.    

 

 

Ffigur 28: Darparwyr Addysg Cofrestredig Cyfrwng Saesneg 

 
 

 

Ffigur 29: Darparwyr Addysg Cofrestredig Cyfrwng Cymraeg 

 

Mae pob Darparwr Addysg Cofrestredig yn dilyn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ac mae 

Estyn yn arolygu'r rhain ac ysgolion a gynhelir yn yr un modd.  Mae Athro Ymgynghorol y 

Blynyddoedd Cynnar yn cynorthwyo'r lleoliadau hyn er mwyn sicrhau y caiff egwyddorion y 

Cyfnod Sylfaen eu rhoi ar waith gan fodloni safonau Estyn.   
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Ar hyn o bryd mae RhCT yn cynnal cynllun arbrofol, lle mae staff o Ysgol Gynradd 

Gymraeg y dalgylch yn rhoi cymorth a chyngor i’r Darparwr Addysg Cofrestredig.  Y 

gobaith yw y bydd hwn yn annog gwaith partneriaeth agosach rhwng y darparwr a'r 

ysgolion a bydd yn gwella trefniadau pontio er budd plant.  Caiff canlyniad y peilot yma ei 

asesu ar ddiwedd tymor yr Haf 2017. 

 

Mae swyddogion hefyd yn ystyried ffyrdd o ymgorffori'r broses gwneud cais am lefydd 

Darparwyr Addysg Cofrestredig ym mhroses Derbyn Disgyblion canolog ysgolion. Os bydd 

yn llwyddiannus, bydd yn cynorthwyo i rannu llefydd ysgolion/Darparwyr Addysg 

Cofrestredig rhwng plant cyn-oed y meithrin. Bydd hefyd yn cynorthwyo ysgolion i 

gynllunio llefydd meithrinfeydd/dosbarthiadau derbyn ymlaen llaw, yn enwedig pan fydd 

angen cymorth ar blant sydd ag anghenion addysgol a chorfforol ychwanegol.  Bydd y 

gwaith yma'n cynorthwyo'r Cyngor i roi cynllun peilot Llywodraeth Cymru ar waith i gynnig 

30 awr o addysg/ofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed (mae RhCT yn un o Awdurdodau Lleol 

y peilot). 

 

Nifer yr ysgolion sy'n cael cyllid i ddarparu Addysg Blynyddoedd Cynnar Rhan Amser 

Ar hyn o bryd, mae RhCT yn ariannu addysg feithrin rhan amser (15 awr yr wythnos) ar 

gyfer plant o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed. Mae'n ariannu addysg feithrin llawn 

amser (30 awr yr wythnos) ar gyfer plant o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.  Mae 

hynny'n fwy na'r hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei argymell, sef 10 awr yr wythnos. 

 

Mae modd i'r rhan fwyaf o blant oed meithrin gael addysg cyn oed derbyn meithrinfeydd yn 

eu hysgol gynradd leol.  Pan na fydd hynny'n bosibl, mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael 

mewn lleoliadau addysg cofrestredig preifat a wirfoddol nas cynhelir.   

 

Ar hyn o bryd mae 102 o ysgolion cynradd sy'n cynnig addysg meithrinfeydd i blant 3 a 4 

oed.  Yn nhymor yr Haf 2016, roedd 878 o blant 3 oed yn cael eu haddysg feithrin mewn 

ysgolion ac roedd 2779 o blant 4 oed yn defnyddio'r ddarpariaeth yma.   

 

Nifer y llefydd gofal plant a gafodd eu llenwi, yr oedd eu hangen ac a oedd ar gael 

Ers 2015, mae nifer y plant sy'n manteisio ar eu lle mewn Darpariaeth Addysg 

Gofrestredig cyn oed derbyn i’r dosbarth meithrin wedi cynyddu 17.3% (o 375 yn nhymor 

yr Haf 2014 i 440 yn nhymor yr Haf 2016).  Mae disgwyl i hynny gynyddu eto yn y flwyddyn 

academaidd bresennol ac efallai fod modd priodoli'r cynnydd i ymwybyddiaeth mwy o rieni 
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o'u cymhwysedd i ddefnyddio'r ddarpariaeth yma o'r tymor ar ôl pen-blwydd eu plentyn yn 

3 oed. 

 

Mae Darparwyr Addysg Cofrestredig ychwanegol wedi cael eu hadnabod ac maen nhw 

wedi cael cymorth i ddod yn ddarparwyr addysg. Ar hyn o bryd, mae'r Athro Ymgynghorol 

Blynyddoedd Cynnar yn gweithio gyda phedwar lleoliad ychwanegol er mwyn darparu ar 

gyfer y galw yn y dyfodol sydd wedi'i ragweld. Mae un yn lleoliad cyfrwng Saesneg yng 

Nghwm Rhondda Fawr, mae un yng Nghwm Rhondda Fach, mae un yn Nwyrain ardal 

Taf-elái ac mae un cyfrwng Cymraeg yn Ne Taf-elái.  

 

Nifer y rhieni nad ydyn nhw'n hawlio a rhesymau dros hynny 

Nododd 47 o atebwyr i'r arolwg i rieni nad oedden nhw'n gwybod am yr hawl.  Nododd 41 

fod eu plant mewn addysg llawn amser eisoes.  Dyma rai o'r rhesymau dros beidio â 

hawlio mewn ymatebion ysgrifenedig: 

 Rydw i'n gweithio'n llawn amser, felly does dim modd i mi fynd â'm plentyn yno ac 

oddi yno. 

 Does dim llefydd yn fy narparwr nesaf. 

 Doedd dim lleoliadau cofrestredig yn fy ardal pan roedd gen i hawl, heblaw rai 

Cymraeg. 

 Rydw i'n anghytuno â pholisi RhCT o beidio â rhoi dewis i rieni o ran pwy sy'n cael 

eu hariannu. 

 Doedd y dewis leoliad ddim wedi'i gofrestru [i ddarparu addysg blynyddoedd 

cynnar]. 

 

Yn ogystal â'r rheiny a nododd na fanteision nhw ar eu hawl, nododd 20 o atebwyr nad 

oedden nhw'n gwybod p'un a oedden nhw'n manteisio ar yr hawl ai peidio.  Mae hynny'n 

awgrymu bod rhai rhieni o hyd yn ansicr am eu hawl i addysg gynnar a sut i fanteisio arni.  

Yn ôl pob tebyg bydd y mater yma'n parhau'n flaenoriaeth er mwyn symleiddio'r broses yn 

ystod 2017/18. 

 

Gofal plant sydd ei angen ar rieni er mwyn eu galluogi i fanteisio ar eu hawl lawn 

Nododd atebwyr i'r arolwg i rieni y byddai angen darpariaeth clwb brecwast (29) fwyaf o 

blith mathau gofal plant ychwanegol er mwyn eu helpu i fanteisio ar eu hawl i addysg 

gynnar. Ar ôl hynny roedd darpariaeth gofal ar ôl oriau meithrinfa/ysgol (24). 
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8.2 Crynodeb o’r prif gryfderau a’r prif wendidau 
 

Cryfderau: 

 Mae rhwydwaith ddatblygedig o Ddarparwyr Addysg Cofrestredig yn RhCT.  

 Mae staff Derbyn Ysgolion a Darparwyr Addysg Cofrestredig yn gweithio'n well ar y 

cyd gan anelu at symleiddio'r broses dderbyn i lefydd addysg gynnar. 

 Mae cysylltiadau pontio gwell rhwng ysgolion cynradd a Darparwyr Addysg 

Cofrestredig cyfrwng Cymraeg yn eu dalgylch. 

 Mae'r Athro Ymgynghorol Blynyddoedd Cynnar yn rhoi llawer o gymorth  

 

Gwendidau: 

 Mae diffyg Darparwyr Addysg Cofrestredig Saesneg yn ardaloedd Cwm Cynon 

Uchaf a Chwm Cynon Isaf. 

 Gallu ysgolion a Darparwyr Addysg Cofrestredig i gynnig llefydd i bob plentyn cyn-

oed meithrin – mae'n bosibl y bydd peilot Llywodraeth Cymru i gynnig 30 awr o 

addysg/ofal plant yn rhoi rhagor o bwysau arnyn nhw. 

 Gallu'r Athro Ymgynghorol Blynyddoedd Cynnar i gynnig cymorth ac arweiniad i bob 

Darparwr Addysg Cofrestredig cyfrwng Saesneg, yn enwedig gan fod swyddogion 

yn ceisio dod o hyd i ragor o Ddarparwyr Addysg Cofrestredig yn yr ardaloedd sydd 

wedi'u nodi. 
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8.3 Dadansoddiad o Ddarpariaeth Dechrau'n Deg 
 

Nifer y darparwyr gofal plant sy'n cael cyllid i ddarparu prosiect Dechrau'n Deg, gan 

gynnwys darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig 

Ar hyn o bryd, mae 50 o ddarparwyr yn gymwys i gael cyllid i gynnal darpariaeth 

Dechrau'n Deg ar gyfer ychydig yn fwy na 750 o blant cymwys yn RhCT.  O'r lleoliadau 

yma, mae 10 yn ddarparwyr gofal oriau dydd llawn, mae 18 yn ddarparwyr sesiynau gofal 

ac mae 22 yn warchodwyr plant cofrestredig.  O'r darparwyr yma, mae 6 yn ddarparwyr 

Dechrau'n Deg yn unig, ac mae'r lleill yn 'economi gymysg'. 

 

 

Ffigur 30: Dosbarthiad lleoliadau Dechrau'n Deg 

 

 

Ffigur 31: Iaith lleoliadau Dechrau'n Deg 
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Nifer y rhieni sy'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg ac sy'n defnyddio gofal plant am ddim  

Mae 91 o’r rheiny a atebodd yr arolwg i rieni'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, a nododd 

172 o’r atebwyr nad ydyn nhw'n gwybod p'un a ydyn nhw'n byw mewn ardal Dechrau'n 

Deg ai peidio.  O'r rheiny sy'n gwybod eu bod yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg, mae 22 

ohonyn nhw'n defnyddio eu hawl yn rhan o brosiect Dechrau'n Deg.  O'r rhain, mae 4 yn 

byw yn ardal Cwm Rhondda Fawr, mae 10 yn byw yng Nghwm Rhondda Fach, mae 3 yn 

byw yng Nghwm Cynon Uchaf, mae 1 yn byw yng Nghwm Cynon Isaf, mae 2 yn byw yng 

Ngorllewin ardal Taf-elái ac mae 2 yn byw yng Ngogledd Taf-elái. 

 

Nifer y rhieni nad ydyn nhw'n defnyddio gofal plant am ddim a rhesymau  

Dyw 60 o atebwyr ddim yn defnyddio darpariaeth Dechrau'n Deg.  Mae plant 17 o atebwyr 

bellach yn rhy hen i'r rhaglen, ac mae gan 10 ohonyn nhw blant sy'n rhy ifanc.  Doedd 14 

ddim yn gwybod am eu hawl, doedd 2 ddim yn meddwl y byddai eu plant yn elwa, nododd 

5 nad oedd darpariaeth cyfrwng Cymraeg addas a doedd 5 ddim am ddefnyddio lle yn y 

lleoliad Dechrau'n Deg lleol. 

 

8.4 Crynodeb o’r prif gryfderau a’r prif wendidau 
 

Cryfderau 

 Cafodd rhestr gymeradwy o ddarparwyr Dechrau’n Deg ei chyflwyno ym mis 

Tachwedd 2015 er mwyn cyd-fynd â’r safleoedd sydd wedi’u comisiynu. Mae modd 

i gyflenwyr sydd wedi’u cymeradwyo gynnig gofal plant i hyd at bedwar plentyn cyn 

y bydd rhaid llofnodi tendr/contract llawn. Yn ogystal â hynny, y gobaith yw y caiff 

rhagor o ddarparwyr cyfrwng Cymraeg eu hannog i wneud cais i gynnal darpariaeth 

Dechrau'n Deg. 

 

Gwendidau 

 Diffyg darparwyr gofal plant Dechrau’n Deg cyfrwng Cymraeg. 
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9. Darpariaeth Clybiau Brecwast am Ddim 

 

9.1 Dadansoddiad o Ddarpariaeth Clybiau Brecwast am Ddim 
 

Er nad gofal plant ydyw yn fanwl gywir, caiff menter Clybiau Brecwast am Ddim 

Llywodraeth Cymru ei defnyddio yn yr un modd gan lawer o deuluoedd sy'n gweithio.  Yn 

RhCT, mae 107 o Glybiau Brecwast am Ddim Llywodraeth Cymru mewn Ysgolion 

Cynradd, Ysgolion Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.   

 

Nododd 59.1% o ddarparwyr gofal plant eu bod yn darparu gofal cyn ysgol (117).  Mae 

103 o'r rhain yn warchodwyr plant. Mae 11 yn ddarparwyr gofal diwrnod llawn ac mae 3 o 

ddarparwyr gofal plant y tu allan i'r ysgol (gweler y tabl isod).  Mae'r gwasanaethau yma'n 

codi tâl, ond mae modd iddyn nhw gynnig gofal yn gynharach yn y bore na menter Clybiau 

Brecwast am Ddim Llywodraeth Cymru. Oherwydd hynny, maen nhw'n fwy tebygol o fod 

yn addas i rieni sy'n gweithio.  Mae hefyd yn bwysig cofio na fydd gan bob rhiant sy'n 

defnyddio'r gwasanaethau yma blant oed ysgol.   

 

 

Ffigur 32: Dosbarthiad darparwyr gofal plant cyn ysgol 

 

Mae'r data isod yn dangos nifer y llefydd sydd ar gael mewn clybiau brecwast Llywodraeth 

Cymru yn RhCT yn yr wythnos sy'n dechrau ar 22 Ionawr 2017.  Mae clybiau ym mhob un 

o'r ardaloedd sydd wedi'u rhestru isod yn y ddwy iaith ac mae tair ysgol ddwyieithog yn 

RhCT.  Bellach, dim ond un ysgol yn ardal De Taf-elái nad yw'n rhan o'r cynllun yma.  
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Ardal 

Llefydd cyfrwng 
Saesneg sydd ar 

gael 

Llefydd cyfrwng 
Cymraeg sydd ar 

gael 
Llefydd dwyieithog 

sydd ar gael 

Cwm Rhondda 
Fawr 695 91 0 

Cwm Rhondda 
Fach 688 148 0 

Cwm Cynon Uchaf 616 46 34 

Cwm Cynon Isaf 719 54 0 

Dwyrain Taf-elái 478 165 0 

Gorllewin Taf-elái 315 42 0 

Gogledd Taf-elái 489 114 67 

De Taf-elái 415 101 108 
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10. Credyd Treth Gwaith / Credyd Cynhwysol a Gofal Plant â Chymorth Cyflogwyr 

/ Gofal Plant Di-dreth 

 

10.1 Dadansoddiad o Gredyd Treth Gwaith / Gredyd Cynhwysol a Gofal Plant â 
Chymorth Cyflogwyr / Gofal Plant Di-dreth 
 

Nifer yr atebwyr sy'n hawlio fesul darparwr gofal plant a nifer y plant sy'n mynd iddyn nhw 

Ar hyn o bryd, mae 8.6% o atebwyr i'r arolwg i rieni'n hawlio'r elfen gofal plant o gredyd 

treth gwaith/credyd cynhwysol (46).  Mae modd gweld o'r siart isod bod y mwyafrif o 

hawlwyr yn ardal Gogledd Taf-elái, ac mae'r mwyafrif ar ôl hynny yn Ne Taf-elái. 

 

 

Ffigur 33: Rhieni sy'n hawlio'r elfen gofal plant o gredyd treth gwaith 

 

O'r rhain, mae 10 yn defnyddio gwarchodwyr plant, mae 8 yn defnyddio darparwyr gofal 

diwrnod llawn, mae 2 yn defnyddio darparwyr sesiynau gofal ac mae 6 yn defnyddio 

darpariaeth y tu allan i'r ysgol.  Mae modd gweld iaith darparwyr isod: 
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Ffigur 34:Dewis iaith y sawl a gymerodd sy'n hawlio'r elfen gofal plant o gredydau treth gwaith 

 

Ar hyn o bryd, mae 13.1% o atebwyr yn hawlio cymorth drwy gynllun sy'n cael cymorth y 

Cyflogwr fel Talebau Gofal Plant Drwy'r Cyflogwr (70).   Mae'r rhan helaethaf o'r atebwyr 

yma'n byw yn ardal De Taf-elái (32), ac ar ôl hynny yn Nwyrain Taf-elái (14). 

 

 

Ffigur 35: Rhieni sy'n defnyddio'r cynllun talebau gofal plant drwy'r Cyflogwr 

 

O'r rhain, mae 15 yn defnyddio gwarchodwyr plant, mae 23 yn defnyddio darparwyr gofal 

diwrnod llawn, mae 15 yn defnyddio darparwyr sesiynau gofal ac mae 21 yn defnyddio 

darpariaeth 'tu allan o'r ysgol'.  Mae modd gweld iaith darparwyr isod: 
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Ffigur 36: Dewis iaith yr atebwyr sy'n defnyddio'r Cynllun Talebau drwy'r Cyflogwr o ran iaith  

 

Atebion rhieni o ardaloedd Dwyrain, Gogledd a De Taf-elái yn RhCT yw'r rhai uchod gan 

mwyaf.   Byddai hynny'n awgrymu bod llawer o rieni sy'n gweithio yn yr ardaloedd yma 

(byddai data blaenorol yn yr adroddiad yma'n cadarnhau hynny).  Byddai'r ffaith bod 

rhieni'n gymwys i hawlio credydau treth gwaith yn awgrymu bod eu hincwm yn gymharol 

fach, a byddai'r ffaith eu bod yn defnyddio cynlluniau talebau drwy'r Cyflogwr yn awgrymu 

bod y rhieni yma'n gweithio i gyflogwyr mwy o faint. Y cyflogwyr yma sy'n tueddu i gynnig y 

cynlluniau yma, yn hytrach na Mentrau Bach a Chanolig eu maint. 

 

Nifer yr atebwyr sy'n bwriadu hawlio yn y dyfodol ac anghenion o ran gofal plant 

Mae 9.4% o atebwyr yn yr arolwg i rieni'n bwriadu hawlio'r elfen gofal o gredyd treth 

gwaith/gredyd cynhwysol yn y dyfodol (50)  Mae modd gweld dosbarthiad daearyddol y 

rhieni yma isod: 
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Ffigur 37: Rhieni sy'n bwriadu hawlio'r elfen gofal plant o gredydau treth gwaith 

 

Mae modd gweld dadansoddiad o'r math o ofal plant y mae'r atebwyr yma'n bwriadu ei 

ddefnyddio isod: 

 

 

Ffigur 38: Y math o ofal plant y mae atebwyr yn bwriadu ei ddefnyddio pan fyddan nhw'n hawlio'r elfen gofal 
plant o gredydau treth gwaith 

 

Mae 14.2% o atebwyr yn bwriadu defnyddio cynlluniau talebau gofal plant drwy'r cyflogwr 

yn y dyfodol (76).  Mae modd gweld dosbarthiad daearyddol y rhieni yma isod: 
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Ffigur 39: Rhieni sy'n bwriadu defnyddio cynlluniau talebau gofal plant drwy'r Cyflogwr 

 

Mae modd gweld dadansoddiad o'r math o ofal plant y mae'r atebwyr yma'n bwriadu ei 

ddefnyddio isod: 

 

 

Ffigur 40: Y math o ofal plant y mae atebwyr yn bwriadu eu defnyddio pan fyddan nhw'n defnyddio cynlluniau 
talebau gofal plant drwy'r Cyflogwr 

 

Nifer yr atebwyr nad ydyn nhw'n hawlio a rhesymau 

Ar hyn o bryd, dyw 72.7% o atebwyr ddim yn hawlio'r elfen gofal plant o gredydau treth 

gwaith (388).  Peidio â bod yn gymwys oedd rheswm 46.9% a'r fwyaf cyffredin (182). Ar ôl 

hynny, doedd 25.5% ddim yn siŵr p'un a oedden nhw'n gymwys (99) a doedd 24.7% ddim 

yn gwybod am yr elfen gofal plant o'r credyd treth gwaith (96). 
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Dyma resymau eraill a gafodd eu nodi: 

 Gweithio'n rhan amser yn unig oherwydd diffyg cyfleusterau gofal i blant 8 a 9 oed; 

byddai'r rhiant yn gweithio'n llawn amser pe bai gofal plant ar gael (Cwm Rhondda 

Fach) 

 Mae iechyd gwael yn atal y rhiant rhag gweithio 

 Mae'r rhiant yn defnyddio gofal y tu allan i'r ysgol nad yw wedi'i gofrestru.  Doedd 

gan rai rhieni ddim digon o wybodaeth ac felly cawson nhw eu cosbi am hawlio 

gormod o gredyd treth. 

 

Dyw 86% o atebwyr ddim yn defnyddio cynlluniau talebau drwy'r cyflogwr ar hyn o bryd 

(459).  Nododd 27.9% mai diffyg ymwybyddiaeth o'r cynlluniau neu beidio â bod yn 

gymwys oedd y rheswm dros hynny (129 yr un) a nododd 19% nad oedden nhw'n siŵr 

p'un a oedden nhw'n gymwys (87). 

 

Dyma resymau eraill a gafodd eu nodi: 

 Dyw'r lleoliad gofal plant ddim wedi'i gofrestru neu dyw'r lleoliad ddim yn derbyn 

talebau gofal plant. 

 Mae aelodau o'r teulu'n gofalu am blant. 

 Mae'r rhiant yn hunangyflogedig neu mae'n gweithio gartref. 

 Dyw'r cyflogwr ddim yn cynnig y cynllun. 

 Does dim digon o wybodaeth ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am 

gynlluniau talebau drwy'r cyflogwr. 

 

10.2  Crynodeb o’r prif gryfderau a’r prif wendidau 
 

Cryfderau 

 Mae nifer uchel o deuluoedd yn elwa ar yr elfen gofal plant o gredydau treth gwaith 

a thalebau gofal plant drwy'r gwaith. 

 

Gwendidau 

 Dyw rhai rhieni ddim yn gwybod am gymorth ariannol i dalu costau gofal plant sydd 

ar gael o hyd.  
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11. Cynaliadwyedd   

 

Grantiau uniongyrchol/cyllid ar gyfer darparwyr gofal plant 

Ar hyn o bryd, mae RhCT yn cynnig dau fath o gynllun grant i ddarparwyr gofal plant – un i 

sefydlu darpariaeth newydd neu ehangu darpariaeth bresennol; ac un i wella 

cynaliadwyedd lleoliadau.   

 

Yn ystod 2016/17, cafodd 8 grant eu dyfarnu i roi cymorth i ddarparwyr gofal plant newydd.  

Cafodd y rhain eu hariannu drwy ddefnyddio'r Grant Gofal Plant y Tu Allan i'r Ysgol a 

ddyfarnwyd i Rondda Cynon Taf gan Lywodraeth Cymru.  Mae modd gweld dosbarthiad 

daearyddol gofal plant yn ôl math isod: 

 

 

Ffigur 41: Grantiau darpariaeth newydd a ddyfarnwyd yn 2016/17 yn ôl math a lleoliad 

 

Cafodd sawl grant ei ddyfarnu i roi cymorth i ddarparwyr gofal plant sefydledig i ehangu eu 

gwasanaethau.  Yn achos tri o'r rhain, roedd modd i ddarparwyr gynnig gwasanaethau ar 

ôl oriau meithrinfa,  ac roedd modd i dri arall ehangu er mwyn cynnig gwasanaethau 

ychwanegol i rieni pan fydd y cynllun peilot 30 awr o addysg/ofal plant yn dechrau ym mis 

Medi 2017.  Roedd y grant arall yn gyfraniad at gost bws mini i leoliad y tu allan i'r ysgol, er 

mwyn ei alluogi i gynnig gwasanaethau casglu o ysgolion ychwanegol.  Mae modd gweld 

dosbarthiad daearyddol gofal plant yn ôl math isod: 
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Ffigur 42: Grantiau ehangu darpariaeth a ddyfarnwyd yn 2016/17 yn ôl math a lleoliad 

 

Cafodd 9 grant cynaliadwyedd eu dyfarnu yn ystod 2016/17.  Roedd 3 yn rhoi cymorth i 

dalu costau staffio ac roedd 2 yn rhoi cymorth i dalu costau rhentu. Roedd un yn rhoi 

cymorth i leoliad nad oedd wedi'i gofrestru i dalu costau cofrestru, ac roedd yr arian a oedd 

yn weddill yn cyfrannu at gostau adnoddau a chyfarpar angenrheidiol.  Mae modd gweld 

dosbarthiad daearyddol gofal plant yn ôl math isod: 

 

 

Ffigur 43: Grantiau cynaliadwyedd a ddyfarnwyd yn 2016/17 yn ôl math a lleoliad gofal plant 

 

Mae cyllid yn debygol o fod ar gael ar gyfer darpariaeth newydd, ac ar gyfer darpariaeth 

bresennol, ym mlwyddyn ariannol 2017/18.  Unwaith eto, bydd yn dod o'r grant gofal plant 

ysgol a ddyfernir i Rondda Cynon Taf gan Lywodraeth Cymru.  Blaenoriaeth grantiau fydd 
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roi cymorth i leoliadau i baratoi ar gyfer cynnydd a gaiff ei ragweld yn y galw oherwydd y 

cynnig o 30 awr o addysg/ofal plant 3 a 4 oed yn RhCT o fis Medi 2017, yn rhan o'r cynllun 

peilot.  Caiff ei ddefnyddio yn yr un modd i roi cymorth i sefydlu lleoliadau gofal plant 

newydd pan gaiff bylchau eu darganfod yn y ddarpariaeth ar gyfer y cynllun peilot yma.    

 

Dyw'r grantiau cynaliadwyedd a fydd ar gael i ddarparwyr gofal plant yn 2017/18 ddim 

wedi'u cadarnhau eto.  

 

Cymorth arall i wella cynaliadwyedd 

Mae swyddogion yn gwybod am y bwrn ariannol sydd ar ddarparwyr gofal plant o ran 

sicrhau bod gan aelodau o staff y cymwysterau diogelu, diogelwch bwyd a chymorth cyntaf 

diweddaraf.  Er bod y ganolfan hyfforddi cyfnod sylfaen blynyddoedd cynnar yn cadw 

costau'r cyrsiau yma cyn ised â phosibl, mae'n anodd i rai darparwyr ariannu'r cyrsiau 

yma.  I gynorthwyo gyda hynny, cafodd cyllid ei gynnig i leoliadau gofal plant yn ystod 

blwyddyn ariannol 2016/17 i brynu llefydd ar y cyrsiau yma.  Cafodd 17 o lefydd eu prynu i 

ddarparwyr gofal plant ar gyrsiau Diogelu, cafodd 10 o lefydd eu prynu ar gyrsiau Hylendid 

Bwyd a chafodd 13 o lefydd eu prynu ar gyrsiau Cymorth Cyntaf.  Cafodd staff o 11 o 

leoliadau fudd o'r cyllid yma.   

 

Mae swyddogion yn awyddus i gynnig y cymorth yma eto yn ystod y flwyddyn ariannol 

nesaf oherwydd bu adborth darparwyr yn gadarnhaol iawn, yn enwedig adborth lleoliadau 

sydd yng nghanol proses gofrestru Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cymru (AGGCC). 

 

Achosion o ddiddymu aelodaeth AGGCC 

Yn ystod 2016, diddymodd 17 o ddarparwyr gofal plant eu haelodaeth AGGCC.  O'r rhain, 

roedd 10 yn warchodwyr plant, roedd 3 yn ddarparwyr gofal diwrnod llawn ac roedd 4 yn 

ddarparwyr sesiynau gofal.  Gohiriodd 5 gwarchodwr plant, 1 darparwr gofal diwrnod llawn 

a 2 darparwr sesiynau gofal eu haelodaeth.  Mae modd gweld y dosbarthiad daearyddol 

isod: 
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Ffigur 44: Nifer yr achosion o ddiddymu aelodaeth AGGCC yn 2016 

 

 

 

Ffigur 45: Nifer yr achosion o ohirio aelodaeth AGGCC yn 2016 

 

Mae'r ffaith bod cynifer o warchodwyr plant wedi stopio masnachu'n peri pryder.  

Amgylchiadau personol yw'r rheswm fwyaf tebygol dros hynny. Er hynny, mae rhywfaint o 

adborth i swyddogion am y datganiadau newydd ar gyfer y Datganiad Hunanasesu 

Gwasanaeth yn Haf 2016 yn awgrymu y diddymodd 2 warchodwr plant eu haelodaeth er 

mwyn osgoi gorfod eu cwblhau. 
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12. Y Cyffiniau 

 

Yn rhan o'r asesiad yma, ymgynghorwyd ag Awdurdodau Lleol cyfagos er mwyn cael 

gwybod p'un a gawson nhw ymholiadau ynghylch gofal plant gan rieni sy'n byw yn RhCT.  

Yn ogystal â hynny, gofynnwyd i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd roi gwybod am 

bob cais am ofal plant yn RhCT gan deuluoedd sy'n byw mewn awdurdodau cyfagos.  

Cafwyd rhai ymatebion gan rieni mewn awdurdodau cyfagos yn yr ymgynghoriad a gafodd 

ei gynnal yn hydref 2016.   

 

Caerffili 

Nododd 3 o bobl a atebodd i ymgynghoriad Caerffili â rhieni eu bod yn defnyddio gofal 

plant yn RhCT yn ystod y tymor ac yn ystod gwyliau. 

 

Fu dim ymholiadau i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gan breswylwyr Caerffili 

ynghylch darpariaeth gofal plant yn RhCT. 

 

Bro Morgannwg 

Bu 10 ymholiadau dros y ffôn i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg gan 

breswylwyr RhCT yn ystod y flwyddyn ddiwethaf – un o ddwyrain ardal Taf-elái, 7 o dde 

Taf-elái a 2 o Taf-elái. 

Ymholwyd ynghylch y canlynol: 

 1 x Gwarchodwr Plant 

 1 x Cylch Meithrin 

 1 x Meithrinfa Oriau Dydd 

 1 x Grŵp Chwarae 

 1 x Crèche  

 

Doedd dim modd iddo roi gwybodaeth i ni am ymholiadau ar-lein neu dros e-bost. 

 

Fu dim ymholiadau i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gan breswylwyr Bro 

Morgannwg ynghylch Darpariaeth Gofal Plant yn RhCT. 

 

Mae swyddogion wedi cael un ymateb gan riant sy'n byw ym Mro Morgannwg yn rhan o 

ymgynghoriad â rhieni RhCT.  Dyw'r rhiant yma ddim yn defnyddio darpariaeth gofal plant 

ar hyn o bryd oherwydd ei bod yng nghanol seibiant mamolaeth.  Pan fydd yn dechrau 
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gweithio eto, bydd yn chwilio am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn lleoliad cyfleus ei 

gyrraedd o'i chartref. 

 

Yn 2016 bu un ymholiad i swyddogion gan riant yn RhCT a oedd am ddefnyddio cyllid 

addysg feithrin ym Mro Morgannwg.  Dyw RhCT ddim yn ariannu llefydd addysg cyn oed 

derbyn meithrinfeydd mewn siroedd eraill ac felly doedd dim modd i swyddogion 

gynorthwyo yn yr achos yma. 

 

Merthyr Tudful 

Bu tua 3 ymholiad i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn RhCT gan breswylwyr 

Merthyr Tudful ynghylch darpariaeth gofal plant.  Cafodd y rhain eu cyfeirio at Wasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd yr awdurdod hwnnw. 

 

Cafodd swyddogion 3 ymateb gan rieni sy'n byw ym Merthyr Tudful i'n hymgynghoriad â 

rhieni.  Dyw'r rhain ddim yn defnyddio darpariaeth gofal ar gyfer eu plant ar hyn o bryd. Yn 

lle hynny mae teulu a ffrindiau'n darparu gofal plant ar eu cyfer (2), neu mae eu plant yn 

rhy hen (1).  Nododd y ddau y mae eu ffrindiau a'u teulu'n darparu gofal plant y byddai'r 

gallu i ddefnyddio gofal plant fforddiadwy'n ffactor pe baen nhw'n manteisio ar 

ddarpariaeth. Byddai'r gallu i'w ddefnyddio ar ôl ysgol, yn ystod gwyliau, ac yn ystod oriau 

hyblyg hefyd yn ffactor. 

 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Fu dim ymholiadau i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gan breswylwyr Pen-y-bont 

ar Ogwr ynghylch darpariaeth Gofal Plant yn RhCT. 

 

Fu dim ymatebion i ymgynghoriad â rhieni RhCT gan rieni a oedd yn byw ym Mhen-y-bont 

ar Ogwr.  

 

Yn 2016 bu tri ymholiad i swyddogion gan rieni yn RhCT sy'n defnyddio darpariaeth gofal 

plant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a oedd am ddefnyddio eu hawl i gyllid ar gyfer addysg 

feithrin rhan amser.  Dyw RhCT ddim yn ariannu llefydd cyn oed derbyn meithrin mewn 

siroedd eraill ar hyn o bryd. 

 

Caerdydd 
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Fu dim ymholiadau i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd gan breswylwyr Caerdydd 

ynghylch darpariaeth gofal plant yn RhCT. 

 

Bu un ymateb i'r ymgynghoriad â rhieni gan riant sy'n byw yng Nghaerdydd.  Mae'r rhiant 

yma'n defnyddio darpariaeth gofal ar gyfer ei blant cyn oriau’r ysgol, ar ôl ysgol ac yn ystod 

gwyliau.  Mae'n fodlon ar ansawdd ei ddarparwr gofal plant yn ystod y tymor ond nid yn 

ystod gwyliau'r ysgol.   
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13. Datblygu'r Gweithlu 

 

Mae'r sector gofal plant yn RhCT yn elwa ar staff hyfedr a chymwysedig.  Mae gwaith wedi 

parhau yn ystod sawl blwyddyn i fireinio medrau ymarferwyr gofal plant ac i sicrhau y caiff 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus ei annog a'i wella.  Mae newidiadau i ofynion o ran 

cymwysterau yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol hefyd wedi rhoi mwy o bwyslais o lawer 

ar sicrhau bod y gweithlu wedi'i gymhwyso'n addas.  Bu canolfan hyfforddi'r Gwasanaeth 

Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd, a chyllid drwy'r grant gofal plant y Tu Allan 

i'r Ysgol, yn hollbwysig i'r gwaith yma.   

 

Yn sgil y newidiadau i addysg feithrin yn RhCT yn 2015 roedd cynnydd yn nifer y staff 

mewn ysgolion a ofynnodd am hyfforddiant i wella medrau. Roedd yr hyfforddiant yma'n 

amrywio o gymwysterau Cynorthwy-ydd Addysgu i gymwysterau maes gofal plant fel 

Gofal, Dysgu a Datblygu Plant.  Roedd y newidiadau'n rhoi hyblygrwydd iddyn nhw i 

weithio mewn lleoliadau addysg/darpariaeth gofal plant ar ôl oriau ysgol sefydledig ar y 

pryd.  Mae'r gwaith yn parhau, yn enwedig ar ôl iddi ddod i'r amlwg y cafodd RhCT ei 

dewis yn un o weithredwyr cynnar cynnig Llywodraeth Cymru o 30 awr o addysg/ofal plant. 

  

At ddibenion yr adroddiad yma, caiff data ar gymwysterau a hyfforddiant presennol 

gweithlu maes gofal plant ei ddefnyddio o ddatganiadau o ddata darparwyr gofal plant ar 

gyfer y ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ym mis Awst 2016.  Yn ogystal â 

hynny, cafodd archwiliad Cwlwm o'r gweithlu ei ddadansoddi er mwyn dod i gasgliadau ar 

anghenion hyfforddi yn RhCT. 

 

Isod y mae dadansoddiad o gymhwyster uchaf aelodau o staff a gafodd eu nodi yn 

natganiadau'r ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth gan ddarparwyr gofal.  Mae 

gan 63% o ymarferwyr gymhwyster Lefel 3 (490).  Rhaid i staff sy'n rheoli neu sy'n arwain 

lleoliadau gofal plant feddu ar gymhwyster o'r lefel yma neu uwch. Caiff hynny ei amlinellu 

yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. 

 

Mae gwaith wedi parhau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn lleoliadau 

Dechrau'n Deg, i wella medrau’r arweinwyr i gymwysterau NVQ Lefel 4 neu Ddiploma 

QCF Lefel 5. Mae 9.3% o ymarferwyr yn RhCT bellach yn meddu ar gymhwyster Lefel 5 

(72).  Cymhwyster Lefel 2 yw cymhwyster uchaf 7.3%  o staff (57), cymhwyster Lefel 4 yw 



 

Tudalen 162 o 188 

 

cymhwyster uchaf 5.1% o staff (40) a chymhwyster lefel 5 yw cymhwyster uchaf 2.6% o 

staff (20). 

 

 

Ffigur 46: Lefel cymwysterau staff gofal plant yn RhCT 

 

Cymwysterau gwarchodwyr plant 

Y lefel uchaf o gymhwyster uchaf ymysg gwarchodwyr plant yw Lefel 7, ac roedd gan 3 

ohonyn nhw gymhwyster o'r lefel yma. Serch hynny, dim ond mewn un achos roedd y 

cymhwyster yma mewn pwnc perthnasol i ofal plant yn y fframwaith Cymwysterau 

cydnabyddedig.  Nododd carfan hyfforddiant y Blynyddoedd Cynnar Rhondda Cynon Taf 

bod dim cymhwyster gofal plant cydnabyddedig ar y lefel yma. Ar y pegwn arall, does gan 

4.6% o warchodwyr plant ddim cymhwyster perthnasol i ofal plant (5) heblaw'r cwrs cyn 

cofrestru i warchodwyr plant, CYPOP5 (Uned 079 o’r Diploma mewn Gofal, Dysgu ac 

Addysgu Plant). O'r rhain, nododd dim atebwyr eu bod wrthi'n cwblhau cyrsiau 

cydnabyddedig. 

 

Nododd 64.9% o warchodwyr plant fod ganddyn nhw gymhwyster Lefel 3 (85).  Mae 

hynny'n uwch na'r ganran gyfartalog sy'n meddu ar y lefel yma o gymhwyster yn RhCT, sef 

63%. Mae’n werth nodi bod gofyn i bob gwarchodwr plant Dechrau’n Deg cymeradwy 

feddu ar y Diploma Lefel 3 CCLD llawn, yn hytrach na’r cymhwyster CYPOP5 yn unig. 

Mae modd gweld cymwysterau gwarchodwyr plant yn ôl lefel isod: 
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Ffigur 47: Cymwysterau gwarchodwyr plant yn ôl lefel 

 

Adeg cyflwyno ffurflenni Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, roedd 16.8% o warchodwyr 

plant wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 3 (22), roedd 5.3% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 4 

(7), roedd 7.6% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 5 (10) ac roedd 1.5% wrthi'n ennill 

cymhwyster Lefel 6 (2).  Doedd 43.5% ddim wrthi'n ennill unrhyw gymwysterau 

cydnabyddedig newydd (57), a nododd 25.2% ddim ateb (33). 

 

Mae gwarchodwyr plant wedi ymgymryd â hyfforddiant arall gan gynnwys y canlynol yn y 

flwyddyn ddiwethaf: 

 Ymwybyddiaeth o awtistiaeth 

 Traed prysur 

 Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 

 Gweithdrefnau rhag trosglwyddo heintiau 

 Cynllun Gwên 

 Cymorth Cyntaf 

 Lefel 3 gwaith chwarae 

 Rhowch sylw i mi! 

 Rheoli ymddygiad heriol 

 Hyfforddiant i gydlynwyr AAA 

 WellComm 

 

Cafodd 21 o warchodwyr plant wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd newydd yn 

ystod 2016. Yn ogystal â hynny, aeth 29 ohonyn nhw ar hyfforddiant Diogelu, cwblhaodd 
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33 ohonyn nhw gyrsiau Hylendid Bwyd, ac adnewyddodd 8 ohonyn nhw eu cymwysterau 

Cymorth Cyntaf. 

 

Cymwysterau darparwyr gofal diwrnod llawn 

Dim ond mewn un darparwr gofal diwrnod llawn roedd aelod o staff yn meddu ar 

gymhwyster Lefel 7 perthnasol.  Mae hwn yn gymhwyster gofal plant cydnabyddedig sydd 

wedi'i restru ar y fframwaith Cymwyseddau. Sech hynny, mae carfan hyfforddi’r 

Blynyddoedd Cynnar Rhondda Cynon Taf wedi nodi bod dim cymhyster gofal plant 

cydnabyddedig ar y lefel yma, yn yr un modd â sy’n berthnasol i warchodwyr plant.  Mae 

gan 62.1% o staff mewn lleoliadau diwrnod llawn gymhwyster Lefel 3 (270).  Mae hynny'n 

ychydig yn is na'r gan gyfartalog yn RhCT sy'n meddu ar gymhwyster o'r lefel yma, sef 

63%.  Yn ôl y Fframwaith Cymwysterau, y cymhwyster cydnabyddedig i arweinwyr 

darparwyr sesiynau gofal yw Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygu Plant.    Mae 

gan 11.3% o staff gymhwyster Lefel 5 (49).  Mae modd gweld dadansoddiad o 

gymwysterau staff darparwyr gofal diwrnod llawn yn ôl lefel isod: 

 

 

Ffigur 48: Lefel cymwysterau staff darparwyr gofal diwrnod llawn 

 

Adeg cyflwyno’r ffurflenni Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, roedd 11.3% o staff mewn 

lleoliadau gofal diwrnod llawn wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 3 (49), roedd 0.9% wrthi'n 

ennill cymhwyster Lefel 4 (4), roedd 14.3% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 5 (62) ac roedd 

0.9% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 6 (4). Doedd 41.4% ddim wrthi'n ennill unrhyw 

gymwysterau cydnabyddedig newydd  ar y pryd (180), a nododd 29.4% ddim ateb (128). 
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Mae gwarchodwyr plant wedi ymgymryd â hyfforddiant arall gan gynnwys y canlynol yn y 

flwyddyn ddiwethaf: 

 Hyfforddiant anaffylacsis/triniaeth EpiPen 

 Ymwybyddiaeth o awtistiaeth 

 Amser cylch 

 Cynllun Gwên 

 Hyfforddiant Elklan 

 Hyfforddiant swyddog tân 

 Diogelwch bwyd 

 Ysgolion Coedwig 

 Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Cyfnod Sylfaen 

 Hyfforddiant Makaton 

 Rheoli ymddygiad heriol 

 Codi a chario 

 Hyfforddiant Phonics 

 Gwella rhifedd drwy chwarae 

 Pontio i waith chwarae 

 

Cafodd 113 o staff lleoliadau gofal diwrnod llawn wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd newydd yn ystod 2016. Yn ogystal â hynny, aeth 93 ohonyn nhw ar hyfforddiant 

Diogelu, cwblhaodd 83 ohonyn nhw gyrsiau Hylendid Bwyd, ac adnewyddodd 61 ohonyn 

nhw eu cymwysterau Cymorth Cyntaf. 

 

Cymwysterau darparwyr sesiynau gofal 

Mae gan 9.8% o ddarparwyr sesiynau gofal gymhwyster Lefel 5 (13), a hon yw'r lefel 

uchaf.  Mae gan 69.7% gymhwyster Lefel 3, ac mae hynny'n uwch na ffigur gyfartalog 

RhCT, sef 63%.  Yn ôl y Fframwaith Cymwysterau, y cymhwyster cydnabyddedig i 

arweinwyr darparwyr sesiynau gofal yw Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygu 

Plant.    Mae gan 6.8% gymwysterau Lefel 2 (9) ac mae gan 8.3% gymwysterau Lefel 4.  

Mae modd gweld dadansoddiad o gymwysterau staff darparwyr sesiynau gofal yn ôl lefel 

isod:  
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Ffigur 49: Lefel cymwysterau darparwr sesiynau gofal 

 

Adeg cyflwyno’r ffurflenni Datganiad Hunanwerthuso Gwasanaeth, roedd 10.6% o staff 

mewn lleoliadau sesiynau gofal wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 3 (14), roedd 4.5% wrthi'n 

ennill cymhwyster Lefel 4 (6), roedd 28.8% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 5 (38) ac roedd 

2.3% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 6 (3).    Doedd 30.3% ddim wrthi'n ennill unrhyw 

gymwysterau cydnabyddedig newydd ar y pryd (40), a nododd 20.5% ddim ateb (27). 

 

Mae staff lleoliadau sesiynau gofal wedi ymgymryd â hyfforddiant arall gan gynnwys y 

canlynol yn y flwyddyn ddiwethaf: 

 Arfer gorau mewn cynadleddau achos 

 Cynllun Gwên 

 Ymwybyddiaeth anabledd 

 Hyfforddiant Elklan 

 Swyddog Tân 

 Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 

 Hylendid Bwyd 

 Modiwlau Cyfnod Sylfaen 

 Rheoli heintiau 

 Codi a chario 

 Chwarae i Ddysgu 

 Hyrwyddo Iechyd a Lles 

 Hyfforddiant i Gydlynwyr AAA 

 Hyfforddiant WellComm 
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Cafodd 38 o staff lleoliadau sesiynau gofal wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

newydd yn ystod 2016. Yn ogystal â hynny, aeth 17 ohonyn nhw ar hyfforddiant Diogelu, 

cwblhaodd 29 ohonyn nhw gyrsiau Hylendid Bwyd, ac adnewyddodd 16 ohonyn nhw eu 

cymwysterau Cymorth Cyntaf. 

 

Cymwysterau darparwyr y tu allan i'r ysgol 

Lefel 6 yw'r lefel uchaf o gymhwyster ymysg staff gofal plant y tu allan i'r ysgol.  

Cymhwyster cydnabyddedig yw hwn yn y fframwaith cymwysterau gwaith chwarae.  

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae yw'r cymhwyster cydnabyddedig i arwain 

lleoliadau gofal plant y tu allan i'r ysgol.  Mae gan 55.6% o weithwyr a gafodd eu nodi yn y 

ffurflenni y cymhwyster yma (30).  Mae gan 14.8% gymhwyster Lefel 2 (8), mae gan 3.7% 

Lefel 4 (2) ac mae gan 5.6% Lefel 5 (3).  Mae modd gweld dadansoddiad o gymwysterau 

staff darparwyr gofal y tu allan i'r ysgol yn ôl lefel isod: 

 

 

Ffigur 50: Lefel cymwysterau staff darparwyr gofal y tu allan i'r ysgol 

 

Adeg cyflwyno’r Datganiad Hunanwerthuso Gwasanaeth, roedd 5.6% o staff mewn 

lleoliadau gofal diwrnod llawn wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 3 (3), roedd 1.9% wrthi'n 

ennill cymhwyster Lefel 4 (1), roedd 16.7% wrthi'n ennill cymwyster Lefel 5 (9).  Doedd 

66.7% ddim wrthi'n ennill unrhyw gymwysterau cydnabyddedig newydd ar y pryd (36), a 

nododd 7.4% ddim ateb (4). 
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Mae staff lleoliadau'r tu allan i'r ysgol wedi ymgymryd â hyfforddiant arall gan gynnwys y 

canlynol yn y flwyddyn ddiwethaf: 

 Rheoli ymddygiad 

 Plant sydd wedi'u Hesgeuluso 

 Gweithdrefnau rhag Trosglwyddo Heintiau 

 Cydraddoldeb ac Amrywioldeb 

 Diogelwch Tân 

 Hyfforddiant Swyddog Tân 

 Iechyd a Diogelwch 

 Iaith a Chwarae 

 Hyfforddiant Dyletswydd Atal 

 Hyfforddiant Diogelu 

 

Cafodd 17 o staff lleoliadau gofal y tu allan i'r ysgol wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd newydd yn ystod 2016. Yn ogystal â hynny, aeth 19 ohonyn nhw ar hyfforddiant 

Diogelu, cwblhaodd 21 ohonyn nhw gyrsiau Hylendid Bwyd, ac adnewyddodd 10 ohonyn 

nhw eu cymwysterau Cymorth Cyntaf. 

 

Cymwysterau darparwyr cynlluniau chwarae mynediad agored 

Lefel 7 yw'r lefel uchaf o gymhwyster sydd gan staff cynlluniau chwarae mynediad agored 

(1).  Mae gan 50% o'r gweithlu gymhwyster Lefel 3 (13), ac mae gan 19.2% gymhwyster 

Lefel 2.  Mae modd gweld cymwysterau staff cynlluniau chwarae mynediad agored yn ôl 

lefel isod: 
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Ffigur 51: 

 

Adeg cyflwyno’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, roedd 23.1% o warchodwyr plant 

wrthi'n gweithio tuag at ennill cymhwyster Lefel 3 (6), roedd 7.7% wrthi'n ennill cymhwyster 

Lefel 4 (2), roedd 7.7% wrthi'n ennill cymhwyster Lefel 5 (2). Doedd 53.8% ddim yn 

gweithio tuag at unrhyw gymwysterau cydnabyddedig a doedd 3.8% ddim wedi nodi ateb 

manwl (1). 

 

Mae staff cynlluniau chwarae mynediad agored wedi ymgymryd â hyfforddiant arall gan 

gynnwys y canlynol yn y flwyddyn ddiwethaf: 

 Rheoli ymddygiad 

 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 

 Gweithdai Ffrindiau Iach 

 Hyfforddiant ar reoli plant yn ystod amser chwarae gwlyb 

 Cwrs Playing with the Elements 

 Hyfforddiant i Gydlynwyr AAA 

 Hyfforddiant ar gamddefnyddio sylweddau 

 Hyfforddiant 'transition into play' 

 

Cafodd 6 aelod o staff cynlluniau chwarae mynediad agored wiriadau'r Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd newydd yn ystod 2016. Yn ogystal â hynny, aeth 8 ohonyn nhw ar 

hyfforddiant Diogelu, neb ar gyfer cyrsiau Hylendid Bwyd, ac adnewyddodd 3 ohonyn nhw 

eu cymwysterau Cymorth Cyntaf. 
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Datblygu'r gweithlu – hyfforddiant arall  

Yn ystod 2016, cafodd cyllid o'r grant gofal plant y tu allan i'r ysgol ei ddefnyddio i ariannu'r 

cyrsiau canlynol i weithwyr darparwyr y tu allan i'r ysgol a gweithwyr cynlluniau gofal: 

 Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol 

 Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae 

 Pontio i Waith Chwarae Lefel 3 

 Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth 

 Gweithdy Guiding Positive Behaviour 

 

Arolwg Cwlwm 2016 o’r Gweithlu 

Mae Cwlwm, y sefydliad cyfun o sefydliadau gofal plant ymbarél yng Nghymru, yn llunio 

adroddiad archwilio gweithlu blynyddol.  Ymatebodd 91 o ddarparwyr gofal plant yn RhCT 

i'r archwiliad yn 2016.  Mae gan 51% o'r lleoliadau yma gymhwyster Lefel 3 mewn gofal 

plant ac mae gan 12% gymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae.  Mae gan 17% 

gymhwyster Lefel 4/5 mewn gofal plant ac mae gan 4% gymhwyster Lefel 4/5 mewn 

Gwaith Chwarae. 

 

Nododd 77% o leoliadau nad oes ganddyn nhw gyllideb hyfforddiant, a dyw 36% o staff 

ddim yn cael eu talu i fynychu cyrsiau hyfforddi.  Mae hynny'n dangos bod gofynion 

hyfforddiant yn fwrn sylweddol ar leoliadau, oherwydd cost cyrsiau a chost cyflenwi a 

rhyddhau staff i'w mynychu.   

 

Mae angen cymorth parhaus gan y sefydliadau ymbarél a'r Cyngor i gynnal 

proffesiynoldeb y farchnad gofal plant.  Mae cyrsiau dan nawdd a gaiff eu cynnig gan 

garfan Hyfforddi a Datblygu Dechrau’n Deg yn bwysig yn hyn o beth, yn ogystal â’r grant 

gofal plant y tu allan i'r ysgol a gaiff ei ddefnyddio i gomisiynu neu ariannu cyrsiau 

hyfforddiant pan gaiff anghenion eu hadnabod. 
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14. Canlyniadau Ymgynghori â Rhanddeiliaid 

 

Yn rhan o baratoi’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant, cafodd barnau rhanddeiliaid 

allweddol eu hystyried am y farchnad gofal plant yn RhCT.  Dyma giplun ar yr ymatebion: 

 

Grŵp Monitro Chwarae 

Cafodd Grŵp Ymgynghorol Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a Digonolrwydd Gofal Plant 

ar y Cyd ei sefydlu yn 2015.  Mae aelodau o'r grŵp yn rhoi cyngor a chymorth yn rhan o 

gamau datblygu'r Asesiadau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a Gofal Plant.    

 

Caiff darpariaeth chwarae yn RhCT ei chynnal gan sefydliadau'r sector gwirfoddol yn 

bennaf, naill ai drwy gyllid Cymunedau'n Gyntaf neu drwy gomisiwn yr Awdurdod Lleol.  Bu 

gwaith parhaus yn ystod nifer o flynyddoedd i ddatblygu darpariaeth chwarae gofrestredig 

sy'n cynnig model chwarae a gofal plant cyfun.  Yn rhan o hynny mae ffi a darpariaeth 

gofal plant gaeedig cyn sesiynau mynediad agored am ddim, yn ystod y sesiynau hynny 

ac ar eu hôl.  Mae perthynas gwaith agos rhwng y ddwy garfan o fewn y Cyngor. Maen 

nhw'n rhannu gwybodaeth yn rheolaidd ac maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd ar brosiectau 

ar y cyd. 

 

Y Ganolfan Byd Gwaith 

Ymgynghorwyd â swyddogion y Ganolfan Byd Gwaith ac ymgynghorwyr Rhieni, Gofal 

Plant a Chyflogaeth a gofynnwyd am eu barnau ar y rhwystrau i'w cleientiaid rhag 

gweithio.  Yn gyffredinol, dyma'r prif rwystrau rhag cyflogaeth, cysylltiedig â gofal plant, i 

rieni yn RhCT yn eu tyb: 

 Diffyg cyfleoedd gwaith addas nad ydyn nhw'n cynnwys sifftiau neu benwythnosau 

 Diffyg gofal plant/gwarchodwyr plant sy'n casglu plant o'r ysgol, yn enwedig plant 

mewn addysg feithrin rhan amser 

 Diffyg cyfleusterau gofal i blant hŷn 

 Diffyg clybiau brecwast mewn rhai lleoliadau 

 Dibynadwyedd rhieni ar gludiant cyhoeddus ac anawsterau o ran mynd â phlant i'r 

ysgol a mynd i'r gwaith 

 Gofal plant a gaiff ei ddarparu o'r ysgol e.e. clybiau brecwast. Mae clybiau ar ôl 

ysgol cofrestredig yn tueddu i weithio'n well gyda rhieni. 

 Peidio â bod yn gyfarwydd â gadael y plentyn/plant gyda theulu neu ffrindiau 
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Mae cysylltiadau agosach yn cael eu meithrin gydag ymgynghorwyr Rhieni, Gofal Plant a 

Chyflogaeth er mwyn rhannu gwybodaeth am rwystrau rhag gofal plant yn haws.  

Gobeithio y bydd hynny'n sicrhau bod modd i swyddogion adnabod bylchau yn y farchnad 

gofal plant a mynd i'r afael â nhw'n well. 

 

Yr Adran Gynllunio 

Mae cysylltiadau â'r adran gynllunio wedi gwella yn y blynyddoedd diwethaf a bellach, caiff 

hysbysiadau cais eu rhannu â swyddogion yn wythnosol.  Mae'r adran gynllunio bellach 

wedi cael eu gwneud yn effro i'r swyddogion perthnasol i ymgynghori â nhw pan fyddan 

nhw'n cael ceisiadau cynllunio cysylltiedig â gofal plant yn benodol.   

 

Yn ystod 2016, cafodd 14 o geisiadau cynllunio llawn neu amlinellol eu cymeradwyo i 

ddatblygu 10 uned o dai neu ragor.  Dyma ddadansoddiad o'r ardaloedd: 

 

Ardal Cais 

 

Cwm Rhondda 
Fawr 

Trosi hen Neuadd Tref, clwb snwcer a chlwb nos yn 18 o unedau 
preswyl a 5 uned Fanwerthu. 
 

Amlinellol – cynllun arfaethedig i godi 8 tŷ pâr 3B ac i osod llefydd 
parcio yn eu cwrtil.  
 

Cwm Rhondda 
Fach  

Datblygu 14 o anheddau preswyl (fflatiau) ac ymgymryd â gwaith 
cysylltiedig. 
 

Dymchwel adeiladau ysgol presennol a chodi 25 annedd breswyl gan 
gynnwys gwaith tirlunio, gwaith gosod llefydd parcio a gwaith 
cysylltiedig arall. 
 

Cwm Cynon 
Uchaf 

Adnewyddu a throsi hen adeilad ysgol yn 26 o fflatiau 1 a 2 ystafell 
wely (defnydd C3) ac adeiladu 18 o dai newydd ar dir yn y cefn gan 
gynnwys mynediad addasedig, gwaith tirlunio a gwaith cysylltiedig.  
 

Dymchwel adeiladau ysgol presennol ac adeiladu 98 o unedau 
preswyl.  
 

Newid defnydd y lloriau uchaf i ddefnydd preswyl ar gyfer 12 o 
unedau. Defnyddio'r llawr gwaelod ar gyfer uned fanwerthu gan 
gynnwys gwneud addasiadau mewnol ac allanol cysylltiedig. 
 

Cwm Cynon Isaf Gwaith datblygu 9 annedd breswyl.  
 

Gwaith datblygu adeiladau preswyl newydd.  
 

Dwyrain Taf-elái  Cynlluniau arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl a mynediad 
priffordd cysylltiedig, ysgol ar y safle, a gwaith a defnyddiau ategol ar 
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dir yn Ystrad Barwig Isaf.  
 

Gogledd Taf-
elái 

Gwaith adeiladu 9 uned gan gynnwys 8  rhandy ag 1 ystafell wely ac 
1 tŷ â phedair ystafell wely, a gwaith cysylltiedig. 
 

De Taf-elái Cais materion sydd wedi'u cadw'n ôl am 5 annedd a gwaith priffordd a 
thirlunio cysylltiedig. 
 

Gwaith dymchwel hen dafarn ac adeiladu 18 o randai fforddiadwy. 
 

 

Chafodd dim ceisiadau cynllunio am 10 uned neu ragor eu cymeradwyo yn ardal Gorllewin 

Taf-elái, er y cafodd gwaith datblygu sylweddol ei gymeradwyo yn yr ardal yma yn y 

blynyddoedd diwethaf sy'n parhau.   Dyw'r adroddiad diweddaru yma ddim yn ystyried 

datblygiadau tai a gafodd ganiatâd cynllunio llawn cyn 2016 ac sy'n cael eu hadeiladu ar 

hyn o bryd.   Parheir i ymgynghori ag adroddiadau Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant 

blaenorol er mwyn monitro'r galw am ofal plant yn sgil y datblygiadau yma.  Drwy 

ddadansoddi data addysg o ran lle y gallai fod cynnydd yn nifer y llefydd ysgol sydd eu 

hangen (yn sgil datblygiadau tai), bydd swyddogion yn parhau i fonitro ym mha lefydd y 

gallai fod rhagor o alw am ddarpariaeth gofal plant.  Yn ogystal â hynny, rhaid cofio bod 

gan ddatblygwyr gyfnod o bum mlynedd ar ôl y dyddiad y caiff caniatâd ei roi i ddechrau 

cynlluniau. Oherwydd hynny, mae'n bosibl y caiff ceisiadau a gafodd eu cymeradwyo yn 

2016 eu gweithredu hyd at 2021, ac na fyddan nhw'n effeithio ar alw am ofal plant ar 

unwaith. 

 

Sefydliadau Gofal Plant Ymbarél 

Cafodd holiaduron eu hanfon i bob sefydliad ymbarél drwy eu partneriaeth, Cwlwm, er 

mwyn cael eu barn am y farchnad gofal plant yn RhCT.  Dyma'r ymatebion a gafodd eu 

nodi: 

 

Mudiad Meithrin 

Nododd Mudiad Meithrin ei fod yn teimlo bod ystod foddhaol o ddarparwyr Cyfrwng 

Cymraeg yn RhCT, a bod ansawdd y lleoliadau yma'n dda.  Caiff eu fforddiadwyedd ei 

ystyried yn rhagorol, a chafodd hyblygrwydd ac addasrwydd darpariaeth eu hystyried yn 

dda. 

 

Mae Mudiad Meithrin yn teimlo bod angen codi proffil y Gymraeg, yn enwedig darpariaeth 

Dechrau'n Deg a'r cynllun peilot newydd o gynnig 30 awr o addysg/ofal plant yn hwyrach 

yn 2017.  Rhaid hefyd gwneud rhagor i annog rhieni i ymddiddori yng ngofal ac addysg 
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cyfrwng Cymraeg yn rhan o gyflawni targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr 

Cymraeg erbyn 2050.  

 

Mae gwelliannau i'r gwasanaeth yn RhCT yn cynnwys annog lleoliadau i ymestyn eu 

horiau agor gan wella hyblygrwydd i rieni.  Bydd hynny'n bwysicach yn ystod y flwyddyn 

nesaf oherwydd y bydd y cynnig peilot 30 awr yn cael ei roi ar waith ledled RhCT. 

 

Clybiau Plant Cymru 

Er i Gyngor RhCT ariannu swydd Swyddog Datblygu rhan-amser i weithio gyda chlybiau tu 

allan i oriau'r ysgol a chlybiau gwyliau, sylwadau generig a gafodd eu derbyn gan Glybiau 

Plant Cymru ar draws Cymru. Maen nhw'n pwysleisio pwysigrwydd y Grant Gofal Plant y 

Tu Allan i Oriau Ysgol sy'n cael ei ddyrannu i Awdurdodau Lleol gan Lywodraeth Cymru ar 

gyfer datblygu darpariaeth gofal plant y tu allan i oriau'r ysgol ac yn ystod y gwyliau. 

Awgrymodd arolwg diweddar i rieni bod gofal yn ystod y gwyliau yn achosi problem iddyn 

nhw, a lle roedd darpariaeth ar gael, roedden nhw'n gyndyn i'w defnyddio oherwydd y 

gost.  

 

Ymhlith yr awgrymiadau ar gyfer gwella, roedd 'sicrhau bod hyfforddiant digonol ar gyfer 

staff er mwyn iddyn nhw allu ennill y cymwysterau perthnasol', 'cynorthwyo lleoliadau i 

gofrestru gydag AGGCC' a 'rhagor o gymorth i staff er mwyn iddyn nhw ddarparu ar gyfer 

plant sydd ag anghenion dysgu a chorfforol ychwanegol'. 

 

PACEY Cymru 

Mae PACEY yn cydnabod bod Cyngor RhCT yn cynnig cymorth ac arweiniad i 

warchodwyr plant yn yr Awdurdod Lleol, er ei fod e o'r farn y gall fod rhagor o waith 

ymgysylltu rhwng yr Awdurdod Lleol a PACEY er mwyn datblygu'r cyfleoedd sydd ar gael i 

warchodwyr plant ymhellach. Ar hyn o bryd, mae hyfforddiant yn cael ei roi cyn cofrestru 

gan yr Awdurdod Lleol, er bod hyn yn debygol o newid yn 2017, a bydd darpar 

warchodwyr plant yn cael eu cyfeirio at PACEY i ymgymryd â hyfforddiant cyn cofrestru. 

Mae PACEY o'r farn y byddai ariannu ei gwrs hyfforddiant CYPOP5 ar-lein yn cynnig 

hyblygrwydd i ddarpar warchodwyr plant sydd ddim yn gallu ymgymryd â hyfforddiant 

mewn ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cael ei adolygu yn y flwyddyn ariannol 2016/17. 
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Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn Rhondda Cynon Taf yn cyflogi dau 

Weithiwr Allgymorth, yn ogystal â Swyddog Cronfa Ddata. Mae'r Swyddogion Allgymorth 

yn codi proffil y gwasanaeth ac yn creu cysylltiadau gyda darparwyr gofal plant, adrannau 

eraill y Cyngor a mudiadau gwirfoddol / cymunedol. Maen nhw'n mynychu cyfarfodydd i 

deuluoedd a rhieni, yn ogystal ag achlysuron Cymunedau yn Gyntaf, er mwyn cynnig 

cyfeirio pobl at wasanaethau a rhoi gwybodaeth ynglŷn ag ystod o faterion sy'n ymwneud 

â swyddi a gofal plant. 

 

Yn ystod 2016, cafwyd 210 o ymholiadau a oedd yn gysylltiedig â gofal plant (gan 

gynnwys cylchoedd rhieni a phlant bach). Roedd y rhan fwyaf o'r rhain drwy e-bost neu 

dros y ffôn. Roedd y mwyafrif ar gyfer gwarchodwyr plant (70), wedi'u dilyn gan 

Feithrinfeydd Oriau Dydd (47) a darparwyr Gofal Sesiynol cyfrwng Saesneg (43). Dydy 

sawl gwaith mae cronfa ddata'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cael ei chyrchu 

ar y wefan ddim yn cael ei gofnodi ar hyn o bryd ac felly, doedd dim modd i swyddogion 

cael gafael ar ddata ynglŷn â hynny.  

 

Cafwyd y nifer fwyaf o ymholiadau yng Nghwm Cynon Uchaf, Gogledd Taf-elái a Chwm 

Rhondda Fawr. Cafwyd y nifer fwyaf o ymholiadau ar gyfer gwarchodwyr plant gan rieni yn 

ardal Cwm Rhondda Fawr. Yng Ngogledd Taf-elái roedd y nifer fwyaf o ymholiadau ar 

gyfer darparwyr gofal diwrnod llawn. Yng Nghwm Cynon Uchaf roedd y nifer fwyaf o 

ymholiadau ar gyfer darparwyr gofal sesiynol cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Mae hyn yn 

cyfateb i ffynonellau eraill o wybodaeth ynghylch y galw posibl am ragor o ddarparwyr 

gofal sesiynol yn yr ardal yma. 
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Cwm Rhondda 
Fawr 
 

14 0 1 0 2 0 6 34 

Cwm Rhondda 
Fach 
 

7 0 0 0 0 1 6 29 

Cwm Cynon 
Uchaf 

10 0 0 3 10 0 12 43 
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Cwm Cynon 
Isaf 
 

10 0 0 0 0 0 1 15 

Dwyrain Taf-elái 
 

6 1 0 0 8 0 2 17 

Gorllewin Taf-
elái 
 

0 0 0 0 3 0 4 7 

Gogledd Taf-
elái 
 

13 0 1 0 16 1 10 42 

De Taf-elái 
 

10 0 0 0 8 0 2 23 

Cyfanswm 
 

70 1 2 3 47 2 43 168 

 

Ysgolion 

Buon ni'n ymgynghori ag ysgolion ynglŷn â'u barn am y ddarpariaeth gofal plant yn eu 

hardaloedd, a hefyd, ynglŷn â'r gofal plant maen nhw'n eu darparu ar hyn o bryd (os ydyn 

nhw'n darparu gofal) neu sydd gyda nhw ar eu safleoedd. 

 

Ymatebodd un deg naw o ysgolion. Daeth y mwyafrif o'r ymatebion oddi wrth ysgolion yn 

ardal Cwm Rhondda Fach (4), wedi'u dilyn gan Gwm Rhondda Fawr a Gogledd Taf-elái (3 

yr un). Dwy ysgol a ymatebodd ym mhob ardal arall, ar wahân i Dde Taf-elái, lle 

ymatebodd un ysgol yn unig. 

 

Mae pob ysgol a ymatebodd yn cynnig menter brecwast am ddim Llywodraeth Cymru ar 

hyn o bryd.  

 

Cwm Rhondda Fawr  

Mae un ysgol yn cynnig gofal ar ôl yr ysgol a gofal cofleidiol i blant oedran meithrin. Mae 

cylchoedd chwarae sy'n codi tâl ar safleoedd dwy o'r ysgolion, ac mae un ysgol yn cynnal 

cylch rhieni a phlant bach. Mae un o'r ysgolion o'r farn nad oes digon o ddarpariaeth gofal 

plant yn yr ardal ac wedi derbyn ymholiadau cysylltiedig â gofal plant gan rieni. 

 

Cwm Rhondda Fach 

O'r ysgolion a ymatebodd, yr unig ddarpariaeth gofal plant ar safle ysgol yw un lleoliad 

Dechrau'n Deg. Mae tair o'r pedair ysgol yn gwybod bod gwarchodwyr plant yn cynnig 

gwasanaethau casglu plant o'u hysgolion. Mae dwy o'r ysgolion o'r farn nad oes digon o 
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ddarpariaeth gofal plant yn yr ardaloedd, a dydy un ohonyn nhw ddim yn gwybod. Mae un 

ysgol yn cydnabod ei bod hi'n debygol na fydd llawer o alw am ddarpariaeth yn ei hardal, o 

brofiad blaenorol. Mae un ysgol wedi derbyn ymholiad gan rieni ynglŷn â gofal cofleidiol ar 

gyfer plant oedran meithrin, er ei bod hi'n cwestiynu gallu'r rhieni i dalu am ddarpariaeth o'r 

fath. 

 

Cwm Cynon Uchaf 

Yn yr ardal yma, yr unig ofal plant ar safle ysgol (o'r ysgolion a ymatebodd) yw darpariaeth 

cylch chwarae a chynllun chwarae yn ystod y gwyliau rhad ac am ddim. Dydy'r naill ysgol 

na'r llall ddim wedi cael ymholiadau gan rieni ynglŷn ag anghenion gofal plant. 

 

Cwm Cynon Isaf 

Yn ardal Cwm Cynon Isaf, does dim darpariaeth gofal plant ar safle'r ysgolion (o'r rheiny a 

ymatebodd), ar wahân i gynllun chwarae yn ystod y gwyliau. Mae un ysgol o'r farn nad oes 

digon o ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal ac mae wedi derbyn ymholiadau gan rieni 

ynglŷn â gofal plant. Does gan y naill ysgol na'r llall le ar eu safleoedd i sefydlu lleoliadau 

gofal plant, a dydyn nhw ddim o'r farn y byddai rhieni'n fodlon neu'n gallu talu am 

ddarpariaeth pe bai hi'n cael ei sefydlu. 

 

Dwyrain Taf-elái  

Mae gan un ysgol a ymatebodd yn yr ardal yma ystod eang o ddarpariaeth gofal plant 

sydd ar gael ar neu ger safle'r ysgol, gan gynnwys gofal plant ar ôl yr ysgol, cylch rhieni a 

phlant bach a gofal plant a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Mae'r ddwy ysgol o'r 

farn nad oes digon o ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal i ddiwallu anghenion eu rhieni, ac 

mae'r ddwy wedi derbyn ymholiadau gan rieni ynglŷn â gofal plant. Does gan un o'r 

ysgolion ddim digon o le ar ei safle i ddatblygu darpariaeth gofal plant, er iddi dderbyn bod 

angen hynny. 

 

Gorllewin Taf-elái  

Mae gan un o'r ysgolion (a ymatebodd) yn yr ardal yma glwb ar ôl yr ysgol anghofrestredig 

ar ei safle. Mae gan yr ysgol arall leoliad Dechrau'n Deg ar ei safle. Mae un ysgol o'r farn 

bod digon o ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal, ond mae'r ysgol arall o'r farn nad oes 

digon. Dydy'r naill ysgol na'r llall ddim wedi derbyn ymholiadau gan rieni ynglŷn â gofal 

plant, er nad oes lle ar safleoedd yr ysgolion yma i ddatblygu darpariaeth gofal plant 

ychwanegol. Dywedodd un o'r ysgolion ei bod hi wedi agor clwb ar ôl yr ysgol yn 
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ddiweddar ond, oherwydd y gost (£5 fesul sesiwn), doedd e ddim yn llwyddiannus ac fe 

gafodd ei gau yn fuan wedyn. 

 

Gogledd Taf-elái  

Mae gan bob un o'r ysgolion yn yr ardal yma (o'r rheiny a ymatebodd) ddarpariaeth gofal 

plant ar ôl yr ysgol ar eu safleoedd. Mae gan un o'r rhain ofal cofleidiol ar gyfer plant 

oedran meithrin hefyd. Mae pob ysgol o'r farn nad oes digon o ddarpariaeth gofal plant yn 

eu hardaloedd ac maen nhw i gyd wedi derbyn ymholiadau gan rieni ynglŷn â darpariaeth 

gofal plant. Er gwaethaf yr awydd i gynnig gofal cofleidiol ar safle'r ysgol, does dim lle 

addas ar gael ar safle un o'r ysgolion i'w ddatblygu. O'r ddwy arall, mae un eisoes wedi 

datblygu darpariaeth gofal plant ac mae lle gan y llall, ond bydd angen ymchwilio i union 

ofynion y rhieni. 

 

De Taf-elái  

Dim ond un ysgol a ymatebodd yn yr ardal yma, er gwaetha'r ffaith bod Asesiad 

Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol wedi dangos bod yr ardal yma'n un sy'n gofyn am 

ddarpariaeth gofal plant sylweddol. Mae'r ysgol yma wedi agor clwb ar ôl yr ysgol ar ei 

safle yn ddiweddar. Mae hi mewn ardal Dechrau'n Deg, er nad yw'r ddarpariaeth yn cael ei 

chynnal yn yr ysgol. Mae hi hefyd yn cynnig cylch rhieni a phlant bach. Mae'r ysgol yma o'r 

farn nad oes digon o ddarpariaeth gofal plant yn lleol ac mae hi wedi derbyn ymholiadau 

gan rieni ynglŷn â darpariaeth gofal plant. Mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn destun 

pryder i rieni yn yr ardal yma, ac yn ôl yr ysgol, dydy'r rhieni ddim yn dibynnu ar gymorth 

gyda chostau gofal plant trwy gynlluniau talebau cyflogwyr a chredydau treth. 

 

Plant a phobl ifainc 

Yn ôl adborth Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol, mae diffyg darpariaeth gofal 

addas i bobl ifainc rhwng 11 a 14 oed, yn enwedig dros y gwyliau. Er gwaethaf y galw gan 

rieni, mae cynnal 'gofal' am yr ystod oedran yma'n anodd iawn. Felly, rhaid i rieni 

ddefnyddio clybiau chwaraeon a gweithgareddau i ddiwallu'r angen yma. 

 

Cafwyd adborth gan blant ym mlynyddoedd 5 a 6 sy'n mynychu clybiau gofal plant yn eu 

hysgolion er mwyn canfod yr hyn maen nhw'n ei hoffi am y clybiau a'r hyn yr hoffen nhw ei 

wneud pe bai clwb ar gael pan fyddan nhw'n dechrau yn yr ysgol uwchradd. Cafodd 

holiaduron eu dychwelyd gan bedwar lleoliad yn Rhondda Cynon Taf. 
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Cwm Rhondda Fawr  

Dywedodd tri o'r plant yn yr ardal yma eu bod nhw o'r farn y bydd eu rhieni eisiau iddyn 

nhw fynychu darpariaeth gofal plant ar ôl yr ysgol unwaith iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol 

uwchradd. Byddai dau ohonyn nhw'n fodlon mynychu darpariaeth o'r fath, ond fyddai'r tri 

arall ddim yn fodlon. Awgrymodd yr adborth na fydden nhw'n dymuno aros yn yr ysgol i 

'dderbyn gofal' tra byddai eu ffrindiau a'u cyfoedion yn cael mynd adref. Fe hoffai'r rheiny a 

fyddai'n fodlon mynychu clwb gofal ar ôl yr ysgol ym mlwyddyn 7 gymryd rhan mewn ystod 

eang o weithgareddau. Roedd y rhain yn cynnwys celf a chrefft, gemau pêl a 

gweithgareddau penodol megis gwallt a harddwch, coginio a chanu. Roedden nhw hefyd 

yn awyddus i gymdeithasu gyda'u ffrindiau, chwarae gemau cyfrifiadur a chael y cyfle i 

wneud eu gwaith cartref. 

 

Dwyrain Taf-elái  

Dywedodd pob plentyn yn yr ardal yma (ar wahân i un) na fyddai eu rhieni am iddyn nhw 

fynychu clwb y tu allan i oriau'r ysgol unwaith iddyn nhw ddechrau ym mlwyddyn 7. 

Dywedodd un plentyn ei bod hi'n bosibl y bydd ei rieni am iddo fynychu'r clwb, ond dim 

ond i helpu gyda'r plant iau. Byddai dau o'r plant yn fodlon mynychu darpariaeth gofal ym 

mlwyddyn 7. Ymatebodd y gweddill ddim i'r cwestiwn yma. Roedd y gweithgareddau a 

nododd y plant ar gyfer plant hŷn a phobl ifainc yn debyg i'r rhai a nodwyd yn ardal Cwm 

Rhondda Fawr. 

 

Sefydlodd y clwb y tu allan i oriau'r ysgol y mae'r plant yma'n ei fynychu, adeilad ar wahân 

ar gyfer gofalu am blant 8 oed a hŷn. Roedden nhw'n cael gwneud llawer o'r 

penderfyniadau ynglŷn â'r addurn, cyfarpar ac adnoddau yn yr adeilad newydd yma, ac 

mae'n amlwg mai eu lle nhw yw e. Mae iddo ystafell TG a lle i wneud gwaith cartref, ac 

felly mae yno awyrgylch 'clwb ieuenctid' yn hytrach na chlwb gofal plant lle mae rhywun yn 

'gofalu' amdanyn nhw. Y gobaith yw y byddan nhw'n mynychu'r clwb o hyd ar ôl dechrau 

ym mlwyddyn 7 oherwydd, yn ôl adborth y rhieni yn yr ardal yma, mae angen darpariaeth 

gofal yn ystod y gwyliau ar gyfer yr ystod oedran yma. Mae swyddogion yn monitro 

llwyddiant y clwb yma ar gyfer plant hŷn yn ofalus i weld a fyddai modd sefydlu darpariaeth 

debyg mewn ardaloedd eraill yn RhCT. 

 

Gorllewin Taf-elái  

Byddai dau o'r tri phlentyn yn y grŵp oedran yma'n fodlon mynychu darpariaeth gofal y tu 

allan i oriau'r ysgol ac yn ystod y gwyliau ym mlwyddyn 7. Y prif reswm am hyn yw 
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oherwydd bydd eu ffrindiau hefyd yn ei mynychu. Mae'r gweithgareddau yr hoffen nhw 

gymryd rhan ynddyn nhw yn debyg i'r rhai sydd wedi'u crybwyll uchod.  

 

De Taf-elái  

Doedd yr un o'r plant yma o'r farn y bydd eu rhieni am iddyn nhw fynychu gofal y tu allan i 

oriau'r ysgol ar ôl dechrau ym mlwyddyn 7. Dim ond un a fyddai'n fodlon gwneud hynny pe 

bai gofyn iddo. Byddai'n well gan y plant sydd ddim yn fodlon mynychu gofal plant ar ôl 

cael eu pen-blwyddi'n 11 oed, fod yn eu cartrefi eu hunain neu dreulio amser gyda'u rhieni 

neu'u ffrindiau. 

 

Nododd pob plentyn a ymatebodd yr hoffen nhw gael lle i gymdeithasu gyda'u ffrindiau a 

chael y cyfle i wneud gwaith cartref. Mae'n ddiddorol nodi mai merched oedd y rhan fwyaf 

o'r ymatebwyr a fyddai'n fodlon mynychu darpariaeth gofal o flwyddyn 7 ymlaen. Nododd y 

bechgyn y byddai'n well gyda nhw fynd adref neu gymdeithasu gyda'u ffrindiau y tu allan i 

leoliad yr ysgol. 
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15.  Dadansoddi bylchau a meysydd i'w gwella 
 

Mae'r data darpariaeth gofal plant sydd wedi'u dadansoddi yn yr adroddiad yma wedi cael 

eu cymryd o ddata y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth a lanwodd darparwyr 

cofrestredig ym mis Awst 2016. Oherwydd y rheolau diogelu data, does dim hawl i 

swyddogion wybod pa ddarparwyr gofal plant na lanwodd y Datganiad Hunanasesu 

Gwasanaeth. Roedd hawl gyda nhw i wybod pwy oedd y darparwyr anghofrestredig. 

Cysylltodd y swyddogion â chymaint o ddarparwyr anghofrestredig ag oedd yn bosibl er 

mwyn eu hannog i lenwi'r holiadur yma. Serch hynny, doedd hi ddim yn ofynnol yn 

gyfreithiol iddyn nhw wneud hynny ac felly, mae swyddogion yn gwybod bod bylchau yn y 

data yma hefyd.  

 

Oherwydd bod swyddogion yn effro i'r ffaith mai darlun anghyflawn o'r farchnad gofal plant 

yn RhCT yw hwn, dylai'r dadansoddiad bylchau isod gael ei ddefnyddio'n ofalus, ac yn fan 

cychwyn ar gyfer ymchwiliad pellach yn unig. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd 

swyddogion yn ychwanegu gwybodaeth leol at y data yma yn ogystal â data'r Gwasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd, gan gysylltu â phob darparwr gofal plant sy'n hysbys, fel bydd 

darlun mwy cynhwysfawr ar gael. 

 

Darpariaeth gofal plant i blant rhieni sy'n gweithio oriau anarferol 

Mae gofal plant y tu allan i oriau gwaith arferol wedi cael ei amlygu'n gyson yn fwlch mewn 

Datganiadau Hunanasesu Gwasanaethau blaenorol. Mae nifer dda o ddarparwyr yn 

cynnig gofal cyn 8am yn ystod yr wythnos, gyda gwarchodwyr plant yn bennaf yn cynnig y 

gwasanaeth yma ar ôl 6pm. Unwaith eto, dim ond gwarchodwyr plant sy'n cynnig gofal ar y 

penwythnos. Does dim gwarchodwyr plant yn RhCT sy'n cynnig gofal dros nos. Er i rieni 

ddweud wrthon ni fod angen gofal dros nos ac ar y penwythnos arnyn nhw, mae 

swyddogion o'r farn nad oes digon o alw am hyn mewn gwirionedd ac na fyddai 

darpariaeth o'r fath yn gynaliadwy. Bydd gwaith ymgynghori â rhieni a darparwyr yn mynd 

rhagddo yn barhaus er mwyn sicrhau nad yw'r dadansoddiad yma'n newid dros y flwyddyn 

sydd i ddod. Byddwn ni'n ymgynghori ymhellach â darparwyr gofal plant i ganfod yr hyn 

sy'n eu rhwystro rhag cynnig gwasanaeth ar ôl 6pm yn ystod yr wythnos a thrwy gydol 

gwyliau'r ysgol. Mae'n amlwg y bydd ymestyn y ddau wasanaeth yma'n cynorthwyo rhieni 

sy'n gweithio yn sylweddol. 
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Darpariaeth gofal plant gyfrwng Cymraeg 

Mae gan RhCT ystod dda o ofal plant sesiynol (gan gynnwys y rheiny sydd wedi'u 

cofrestru'n ddarparwyr gofal diwrnod llawn ond sydd ar hyn o bryd yn cynnig gofal sesiynol 

yn unig) a thu allan i oriau'r ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae'r rhan fwyaf o Ddarparwyr 

Addysg Cofrestredig yn lleoliadau cyfrwng Cymraeg. Mae'r gwaith ymgynghori â rhieni yn 

awgrymu efallai bod angen recriwtio rhagor o warchodwyr plant cyfrwng Cymraeg yn ardal 

De Taf-elái er mwyn diwallu anghenion y lefel uchel o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal. 

Bydd swyddogion hefyd yn edrych ar yr angen am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yng 

Nghwm Rhondda Fawr a Chwm Cynon Uchaf. Un o'r prif flaenoriaethau ar gyfer y 

flwyddyn sydd i ddod hefyd fydd cynorthwyo lleoliadau gofal sesiynol / y tu allan i oriau'r 

ysgol cyfrwng Cymraeg i gofrestru gydag AGGCC. 

 

Darpariaeth gofal plant ar gyfer categorïau iaith arall 

Nododd un gwarchodwr plant yn ardal De Taf-elái ei fod yn cynnig gofal mewn iaith 

heblaw'r Gymraeg neu'r Saesneg. Ffrangeg oedd yr iaith yma.  

 

Nododd tri ymateb i'r ymgynghoriad i rieni yr hoffen nhw ddarpariaeth gofal plant mewn 

iaith heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg, er i un yn unig nodi pa iaith yr hoffai. Nododd y rhiant 

yma mai cyfrwng Almaeneg yr hoffai i'r gofal plant fod. Daeth y tri ymateb yma o ardal 

Gogledd Taf-elái. Serch hynny, does dim tystiolaeth i brofi nad oes modd i'r rhieni yma 

gael mynediad at ddarpariaeth gofal plant ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, does dim digon o 

alw i gyfiawnhau ymchwilio i ddatblygu darpariaeth gofal plant mewn unrhyw iaith arall 

heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg. 

 

Mathau o ofal plant sydd ar gael a'r lleoliad 

Bydd swyddogion yn ymchwilio i'r galw am ofal cyn-ysgol yn ardal Cwm Cynon Uchaf, yn 

ogystal â gofal i blant 5-7 oed yng Nghwm Cynon Uchaf a Chwm Rhondda Fawr. Mae 

gofal i blant hŷn wedi cael ei amlygu mewn Datganiadau Hunanasesu Gwasanaethau 

blaenorol ac yn parhau i fod yn flaenoriaeth i swyddogion. Mae adnabod Darparwyr 

Addysg cyfrwng Saesneg yn ardal Cwm Cynon Uchaf hefyd yn parhau i fod yn 

flaenoriaeth barhaus i swyddogion. 

 

Bydd swyddogion yn gweithio gyda Chydlynydd y Rhwydwaith Gwarchod Plant i asesu a 

oes angen rhagor o warchodwyr plant yn ardaloedd Cwm Rhondda Fach, Gorllewin Taf-

elái a Chwm Cynon Isaf, fel y mae'r dadansoddiad yn ei awgrymu. Does dim gofal plant 
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diwrnod llawn cofrestredig yng Ngorllewin Taf-elái. Er nad yw swyddogion o'r farn bod 

angen penodol am y math yma o ofal yn yr ardal yma, bydd hyn yn cael ei asesu yn ystod 

y flwyddyn sydd i ddod. 

 

Mae gofal y tu allan i oriau'r ysgol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i swyddogion, ac yn 

benodol, annog lleoliadau sydd heb gofrestru i gofrestru gydag AGGCC. Bydd swyddogion 

yn gweithio gyda Chlybiau Plant Cymru yn ystod y flwyddyn sydd i ddod i hyrwyddo'r math 

yma o ofal plant ledled RhCT. Bydd hyn yn cyd-fynd â datblygu rhagor o ofal yn ystod y 

gwyliau i ateb y galw sy'n cael ei ragweld ac a ddaw yn sgîl cynnig addysg /gofal plant 30 

awr Llywodraeth Cymru. Bydd darparwyr gofal sesiynol hefyd yn cael eu hannog a'u 

cynorthwyo i ymestyn eu darpariaeth i gynnwys gwyliau'r ysgol. 

 

Oedran y plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer nhw 

Bydd gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed trwy gynnig peilot addysg / gofal plant 30 awr 

Llywodraeth Cymru yn flaenoriaeth dros y flwyddyn sydd i ddod. Bydd swyddogion yn 

gweithio gyda darparwyr presennol i ehangu eu gwasanaethau lle bo hynny'n bosibl ac i 

greu darpariaeth newydd os bydd y cynnig yn dangos bod bylchau yn y farchnad. Bydd 

swyddogion hefyd yn monitro'r cynnig peilot yma'n ofalus er mwyn canfod a yw'n cael 

effaith andwyol ar ddarpariaeth gofal plant ar gyfer grwpiau oedran eraill. 

 

Fel sydd wedi'i grybwyll eisoes, mae rhyw fath o ofal, yn enwedig yn ystod y gwyliau, ar 

gyfer pobl ifainc 11 oed a hŷn yn parhau i fod yn destun pryder i rieni. Mae swyddogion yn 

parhau i weithio gydag adrannau eraill naill ai i ddatblygu darpariaeth addas neu gyfeirio 

rhieni at fathau eraill o ddarpariaeth yn haws. 

 

Mae cynnig darpariaeth addysg gofrestredig yn parhau i fod yn destun pryder yn 

ardaloedd Cwm Cynon Isaf a Chwm Cynon Uchaf, yn enwedig trwy gyfrwng y Saesneg. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i geisio mynd i'r afael â'r bwlch yma. 

 

Fforddiadwyedd gofal plant 

Mae adborth gan rieni yn pwysleisio bod fforddiadwyedd yn destun pryder iddyn nhw o 

hyd. Roedd yn dda nodi bod y rhieni yn edrych ar ansawdd y ddarpariaeth yn ogystal â'r 

gost. Serch hynny, mae'n amlwg bod llawer o rieni yn dewis dibynnu ar ffrindiau a theulu i 

ddarparu gofal yn hytrach na gorfod gwario arian ar ofal plant.  
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Dydy RhCT ddim yn ariannu Clybiau Plant Cymru bellach a oedd yn eu galluogi i gynnig 

llefydd wedi'u cynorthwyo y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod y gwyliau. Mae cymorth o'r 

math yma yn cael ei ystyried yn fewnol ac mae swyddogion yn cysylltu ag adrannau eraill i 

geisio sefydlu'r system orau i gynorthwyo teuluoedd sy'n agored i niwed.  

 

Mae rhieni yn dweud wrthon ni y byddai hyblygrwydd o ran y sesiynau sydd wedi'u cadw o 

gymorth mawr iddyn nhw, yn enwedig i'r rheiny sy'n gweithio patrymau sifft amrywiol neu 

ar gontractau dim oriau. Bydd swyddogion yn cysylltu â darparwyr gofal plant i bennu'r hyn 

sy'n eu rhwystro rhag cynnig contractau mwy hyblyg.  

 

Fel sydd wedi'i grybwyll eisoes, yn RhCT mae nifer annerbyniol o fawr o ddarparwyr gofal 

plant sesiynol a gofal y tu allan i oriau'r ysgol sydd heb gofrestru. Mae gwaith wedi bod yn 

mynd rhagddo dros nifer o flynyddoedd i gynorthwyo'r lleoliadau yma i gofrestru gydag 

AGGCC ond mae hyn wedi bod yn aflwyddiannus i raddau helaeth. Bydd gwaith i ganfod y 

rhesymau pam does dim modd i'r lleoliadau yma gofrestru yn parhau neu pam dydyn nhw 

ddim yn barod i gofrestru. Efallai y bydd cyflwyno'r cynllun gofal plant di-dreth yn rhoi 

pwysau o du'r rhieni ar y lleoliadau yma i gofrestru, fel y bydd modd i rieni fanteisio ar hyn 

ac ar gynlluniau talebau cyflogwyr. Bydd swyddogion hefyd yn annog lleoliadau 

cofrestredig i gofrestru ar gyfer y cynllun gofal plant di-dreth fel y gall rhieni elwa o'r cynllun 

yma. 

 

Mae fforddiadwyedd gofal plant i rieni sydd â phlant ag anghenion dysgu a chorfforol 

ychwanegol yn peri pryder o hyd. Mae cost offer arbenigol a chymorth staff ychwanegol yn 

broblem i ddarparwyr. Mae cyllid ychwanegol ar gael i blant sy'n defnyddio gofal Dechrau'n 

Deg, darparwyr addysg cofrestredig ac ar ôl iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol, ond rhaid 

bodloni meini prawf penodol. Mae'r rhaglen Hwyl y Gwyliau hefyd yn cynnig cymorth i rieni 

sydd â phlant ag anghenion ychwanegol. Ar hyn o bryd, mae swyddogion yn cysylltu ag 

adrannau eraill i ganfod a oes modd symleiddio'r prosesau sy'n ymwneud â bodloni meini 

prawf ac asesu ar gyfer cymorth ychwanegol mewn perthynas â Dechrau'n Deg, 

Lleoliadau Addysg Cofrestredig ac ysgolion. Y gobaith yw y bydd hyn yn cynnig dull 

gweithredu mwy cydgysylltiedig mewn perthynas â chymorth ychwanegol. 

 

Pryd mae gofal plant ar gael 

Yn yr ymgynghoriad i rieni, roedd hi'n amlwg iawn bod y rhieni eisiau rhagor o ofal cyn yr 

ysgol ac oriau ychwanegol ar ôl yr ysgol yn ystod y tymor. Mae gofal plant yn ystod 



 

Tudalen 185 o 188 

 

gwyliau'r ysgol hefyd yn destun pryder ac mae llawer o rieni yn ei chael hi'n anodd dod o 

hyd i ofal plant addas. Er i rieni ddweud wrthon ni fod angen gofal dros nos ac ar y 

penwythnos arnyn nhw, ychydig o dystiolaeth sydd i brofi bod digon o alw i ddarparwyr 

wneud darpariaeth o'r fath yn gynaliadwy. Serch hynny, bydd swyddogion yn parhau i 

weithio gyda darparwyr i'w hannog i gynnig y gwasanaethau yma, os ydyn nhw o'r farn 

bod modd iddyn nhw wneud hynny. 

 

Bydd swyddogion hefyd yn parhau i gynorthwyo darparwyr gofal sesiynol i gynnig 

gwasanaethau cofleidiol i blant oed meithrin. Eto, bydd hyn yn arbennig o ddoeth o 

ystyried cyflwyno cynnig peilot addysg / gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru. 
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16.  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant – Cynllun Gweithredu 
 

 Isod mae'r blaenoriaethau a'r camau gweithredu allweddol ar gyfer swyddogion yn 

Rhondda Cynon Taf yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Y ffocws ar gyfer datblygu gofal 

plant eleni fydd sicrhau bod digon o gyflenwad i ymdopi ag unrhyw ofynion ychwanegol a 

ddaw yn sgîl cynnig addysg / gofal plant 30 awr Llywodraeth Cymru. Bydd swyddogion 

hefyd yn monitro'r cynnig 30 awr, ac yn cymryd camau os yw'n ymddangos bod y cynnig 

yn cael effaith andwyol ar ddewisiadau gofal plant ar gyfer plant mewn grwpiau oedran 

eraill. 

 

Dyma'r blaenoriaethau allweddol ar gyfer RhCT yn 2017-18: 

1. Recriwtio rhagor o warchodwyr plant yn y 30 o ardaloedd peilot cychwynnol, yn 

enwedig gwarchodwyr plant cyfrwng Cymraeg 

2. Recriwtio rhagor o warchodwyr plant cyfrwng Cymraeg yn ardal De Taf-elái 

3. Recriwtio Darparwyr Addysg Cofrestredig cyfrwng Saesneg yn ardal Cwm Cynon 

Uchaf 

4. Parhau i ddod o hyd i ffyrdd o symleiddio'r broses derbyn plant i addysg cyn-feithrin 

mewn ysgolion ac ar gyfer Darparwyr Addysg Cofrestredig nas cynhelir  

5. Parhau i hyrwyddo'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i rieni a darparwyr gofal 

plant 

6. Annog a chynorthwyo pob darparwr cofrestredig i gyflwyno Datganiad Hunanasesu 

Gwasanaeth i AGGCC yn y dyfodol  

7. Annog a chynorthwyo lleoliadau i ymestyn eu gwasanaethau - i gynnwys oriau hwy 

yn ystod y tymor, rhagor o leoedd cofrestredig, neu agor yn ystod gwyliau'r ysgol 

8. Annog a chynorthwyo lleoliadau sesiynol a lleoliadau y tu allan i oriau'r ysgol 

anghofrestredig i gofrestru gydag AGGCC. 

9. Annog lleoliadau i gynnig gwasanaethau gofal cofleidiol i blant oedran meithrin  

10. Archwilio'r galw am ofal plant cyfrwng Cymraeg ychwanegol yng Nghwm Rhondda 

Fawr a Chwm Cynon Uchaf 

11. Archwilio'r galw am ofal sesiynol cyfrwng Saesneg newydd yn ardal Cwm Cynon 

Uchaf 

12. Adnabod yr ysgolion o fewn ardal beilot gychwynnol y cynnig 30 awr a all fod â lle 

ar eu safleoedd i ddatblygu gofal plant cofleidiol a gofal ar ôl yr ysgol ac yn ystod y 

gwyliau 
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13. Sicrhau bod darparwyr gofal plant, ysgolion a rhieni yn cael gwybod y newyddion 

diweddaraf ynglŷn â rhoi'r cynnig 30 awr ar waith, drwy wefan y Cyngor, 

datganiadau i'r wasg, sioeau teithiol, digwyddiadau i ddarparwyr ac ymweliadau 

ysgol 

14. Cysylltu ag AGGCC mewn perthynas â'r galw cynyddol posibl i leoliadau sy'n newid 

eu math o gofrestriad yn sgîl y cynnig 30 awr 

15. Monitro ac asesu'r angen am gyfleusterau crèche 

16. Monitro caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau tai er mwyn rhagweld y galw 

cynyddol posibl am ofal plant a llefydd sy'n cynnig addysg i blant cyn-feithrin 

17. Monitro anghenion hyfforddiant staff gofal plant a chwarae i sicrhau bod y gweithlu 

â'r gallu i ddarparu ar gyfer y cynnydd posibl yn y galw yn sgîl y cynnig 30 awr 

18. Hyrwyddo ac annog darparwyr gofal plant i gofrestru gyda Chyllid a Thollau ei 

Mawrhydi i gymryd rhan yn y cynllun gofal plant di-dreth 

19. Hyrwyddo gwarchod plant yn opsiwn gyrfa 

20. Hyrwyddo’r cynllun cymeradwyo gwirfoddol ar gyfer nanis 

21. Codi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni am gymhwysedd ar gyfer addysg cyn-feithrin 

22. Symleiddio meini prawf a phrosesau ar gyfer cymorth ychwanegol mewn lleoliadau 

gofal plant ar gyfer plant sydd ag anghenion dysgu a chorfforol ychwanegol 

23. Cynorthwyo lleoliadau i ddileu'r nifer o lefydd gwag 

24. Darparu hyfforddiant ar gyfer staff ysgolion er mwyn iddyn nhw fod â'r cymwysterau 

perthnasol i weithio mewn lleoliadau gofal plant, yn enwedig staff ysgolion cyfrwng 

Cymraeg 
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