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1. Cefndir 

1.1 Mae Llywodraeth Cymru'n rhoi gwerth mawr ar ofal plant ac mae'n cydnabod 

y rhan hanfodol y mae'n ei chwarae ym mywydau teuluoedd yng Nghymru. 

Mae gofal plant fforddiadwy, sydd ar gael yn hwylus, yn darparu cyfleoedd 

allweddol o ran datblygiad plant ac yn galluogi rhieni i weithio neu i hyfforddi, 

gan gefnogi ein hymdrechion i wella twf economaidd, trechu tlodi a lleihau 

anghydraddoldebau.   

1.2 Oherwydd ei bod yn cydnabod bod gofal plant yn galluogi rhieni i weithio, yn 

cefnogi twf economaidd ac yn helpu i drechu tlodi ac anghydraddoldeb, mae 

Llywodraeth Cymru wedi gwneud gofal plant hyblyg a fforddiadwy o 

ansawdd da yn flaenoriaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Yn benodol, mae 

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ehangu ei gynnig addysg a gofal plant 

am ddim ar gyfer rhieni sydd â phlant 3-4 oed ac sy'n gweithio.  

2. Amcanion a methodoleg yr ymchwil 

2.1 Comisiynwyd yr adroddiad hwn i bennu gallu'r farchnad gofal plant bresennol 

i ddarparu ar gyfer y galw posibl am ofal plant yn y dyfodol, yn enwedig pan 

gyflwynir y Cynnig Gofal Plant newydd. Roedd tri cham i'r dasg hon: 

 Nodi'r cyflenwad gofal plant a’i leoliad 

 Nodi pa ardaloedd yng Nghymru sy'n debygol o fod â galw uwch am 
ofal plant 

 Cymharu'r cyflenwad â'r galw posibl  

 

2.2 Gwnaed y gwaith dadansoddi ar gyfer y prosiect hwn gan ymchwilwyr yn 

Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru 

(WISERD).  

2.3 Defnyddir cofrestr AGGIC o leoliadau gofal plant i nodi'r cyflenwad o ofal 

plant a'i leoliad daearyddol. Mae union leoliad pob un o'r gwasanaethau hyn 

yn hysbys, ac eithrio gofalwyr plant, lle mae'r cyfeiriad wedi'i gyfyngu i'r cod 

post. Mae capasiti pob un o'r lleoliadau hyn hefyd yn hysbys, felly gall hyn 

ddarparu mesur dibynadwy o nifer y lleoedd gofal plant ledled Cymru ac ym 

mhob ardal fach hefyd.  
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3. Canfyddiadau allweddol 

3.1 Mae gofalwyr plant, lleoliadau gofal dydd llawn a rhan-amser wedi'u 

dosbarthu'n bennaf ar draws rhanbarthau'r Gogledd a'r De-ddwyrain, ac mae 

lleoliadau gofal dydd llawn wedi'u clystyru o gwmpas ardaloedd trefol.  

3.2 Yn gyffredinol, ymddengys fod mwy o gapasiti o ran gofal plant mewn 

ardaloedd trefol a chefnog. Mae cyfartaleddau'r ardaloedd o gwmpas prif 

drefi a dinasoedd ychydig yn uwch na’r ardaloedd mwy gwledig, a gwelir 

lefelau capasiti is mewn ardaloedd mwy gweledig a difreintiedig. 

3.3 Mae'r amcangyfrifon o'r galw am ofal plant wedi'u seilio ar y rhagdybiaeth y 

bydd mwy o alw am ofal plant mewn ardaloedd â dwysedd uchel o blant o 

oedran cyn ysgol, ardaloedd â chyfran uchel o aelwydydd lle mae rhywun yn 

gweithio ac ardaloedd nad ydynt yn ddifreintiedig. 

3.4 Mae'n bwysig nodi y gellir mesur y cyflenwad o ofal plant yn rhwydd, ond dim 

ond amcangyfrif o'r galw sy'n bosibl ei gael, wedi'i gyfrifo ar sail y ffactorau a 

ddisgrifir uchod. Er bod y prosiect hwn wedi ceisio mesur y cyflenwad yn 

erbyn y galw yng Nghymru, amcangyfrif o'r galw a'r galw posibl a 

ddefnyddiwyd yn unig, ac felly mae'n annhebygol o fod yn gwbl gywir.  

3.5 Yn ogystal, dim ond plant hyd at bedair oed sy'n cael eu hystyried yn yr 

adroddiad hwn, felly mae'n debygol y bydd yr amcangyfrifon o argaeledd 

wedi'u goramcangyfrif gan nad yw'r galw am ofal plant ar gyfer plant o 

ystodau oedran eraill wedi’i ystyried. 

3.6 Mae'r adroddiad yn amcangyfrif bod tua 175,000 o blant hyd at bedair oed 

yn byw yng Nghymru. Mae cyfanswm o ychydig yn llai na 80,000 o leoedd 

gofal plant ar gael, ac o'r rheini mae 45,000 o bosibl yn leoedd dydd llawn. 

Felly, nid oes digon o leoedd ar gael i bob plentyn allu cael gofal plant llawn 

amser. 

3.7 Petai pawb sy'n gymwys yn manteisio ar y cynnig, byddai'n golygu bod 

angen ychydig dros 46,000 o leoedd llawn amser. Mae hyn yn golygu, yn ôl 

yr amcangyfrifon presennol, petai'r holl leoedd llawn amser yn cael eu 

neilltuo ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, byddem yn parhau i fod yn brin o 

leoedd. 
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3.8 Amcangyfrifwyd y byddai capasiti gofal plant o bosibl ar ei uchaf mewn 

ardaloedd cefnog, ac yn enwedig felly yn y Gogledd, lle mae dwysedd y 

boblogaeth yn is. Yn gyffredinol, ymddengys bod hyn yn wir, a bod lefelau 

argaeledd gofal plant yn uwch mewn ardaloedd trefol a chefnog. Mae 

cyfartaleddau'r ardaloedd o gwmpas prif drefi a dinasoedd ychydig yn uwch 

na’r ardaloedd mwy gwledig, a gwelir lefelau argaeledd is mewn ardaloedd 

mwy gweledig a difreintiedig.  

3.9 Ceir hefyd nifer o fân ardaloedd lle mae argaeledd yn anghyffredin o uchel. 

Mae'r sefyllfa hon yn codi pan fo nifer y plant yn yr ardal honno'n is na'r 

cyfartaledd, tra bo nifer y lleoedd gofal plant sydd ar gael yn uchel. Fodd 

bynnag, mae canlyniadau'r dadansoddiad yn awgrymu nad yw hyd yn oed yr 

ardaloedd sydd â'r argaeledd uchaf fesul plentyn yn gallu cynnig fawr yn fwy 

na chwe awr fesul plentyn. Nodwyd nad oes unrhyw argaeledd o ran gofal 

plant mewn rhai ardaloedd.  

3.10 Mae lefelau argaeledd isel y Cymoedd a'r Canolbarth yn gysylltiedig â 

lefelau isel y ddarpariaeth gofal plant yn yr ardaloedd hyn, ond mae'r 

dwysedd poblogaeth uwch yn arwain at lefel argaeledd is fyth yn y 

Cymoedd. 

3.11 Drwy gynnwys yr aelwydydd hynny sy'n gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal 

Plant yn unig,  mae'r ardaloedd sydd â chyfran is o rieni sy'n gweithio yn 

gweld cynnydd mwy o ran argaeledd gofal plant na'r rhai lle mae lefelau 

cyflogaeth ar eu huchaf. 

3.12 O blith yr holl fathau o ddarparwyr gofal plant, ymddengys mai gwarchodwyr 

plant sy'n dangos y gwahaniaeth mwyaf wrth gynnwys aelwydydd cymwys 

yn unig. Mae hyn yn awgrymu bod gwarchodwyr plant yn dod yn fath mwy 

cyffredin o ddarparieth gofal plant mewn ardaloedd lle mae llai o bobl mewn 

cyflogaeth.  
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4. Casgliadau ac argymhellion 

4.1 Fel rhan o’r gwaith o lunio Cynllun y Gweithlu, rhoddwyd blaenoriaeth i'r 

sector gofal plant yng Nghymru a chyhoeddwyd bod cyllid ar gael ar gyfer 

gwasanaethau cymorth busnes i ddarparwyr gofal plant. O ystyried y 

canfyddiadau hyn a datblygiadau polisi diweddar, gellid targedu ardaloedd 

lle y gwelwyd bod y ddarpariaeth yn brin er mwyn gwella'r capasiti gofal 

plant.  Mae swyddogion yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr sy'n gyfrifol 

am gymorth busnes a chyflogadwyedd i roi pecyn cymorth at ei gilydd ar 

gyfer y sector.  

4.2 Er bod y prosiect hwn wedi ceisio mesur y cyflenwad yn erbyn y galw yng 

Nghymru, amcangyfrif o'r galw a'r galw posibl a ddefnyddiwyd yn unig, felly 

dylid cymryd gofal wrth ddehongli ym mha ardaloedd y mae posibilrwydd y 

bydd galw am ddarparwyr. Mae'n bosibl fod nifer o ffactorau y tu cefn i'r 

mannau yng Nghymru lle mae diffyg darpariaeth gofal plant, ac mae angen 

gwneud rhagor o waith i ddeall yr ymddygiad ar ran rhieni sy'n cyfrannu at y 

ffactorau hyn a chael dealltwriaeth fwy eglur o'r galw gwirioneddol am ofal 

plant ffurfiol.  

 
 


