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Crynodeb Gweithredol 

1. Cyflwyniad 

Menter gan Lywodraeth Cymru yw'r Rhaglen Beilot Bwndeli Babi i ddarparu 'rhodd croeso i'r 

byd' i fabanod newydd-anedig. Cyflwynwyd y peilot yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 

Abertawe a dosbarthodd fwndeli babi i 200 o deuluoedd a oedd yn disgwyl babi erbyn 

dechrau 2021. Mae'r bwndeli babi yn cynnwys amrywiaeth o gynhyrchion a gwybodaeth ar 

gyfer misoedd cyntaf y plentyn.1  

 

Nod y gwerthusiad, a gynhaliwyd gan Ymchwil Arad, oedd darparu tystiolaeth annibynnol i 

fod yn ail i benderfyniadau polisi a chyflawni ar gyfer y posibilrwydd o gyflwyno'r cynllun 

bwndeli babi yn genedlaethol. Mae'r gwerthusiad yn adeiladu ar waith ymchwil datblygu 

cynnar, ac mae wedi'i fwriadu i'w ystyried ochr yn ochr â thystiolaeth arall.  

 

Ffigwr: Y bwndel babi 

  

                                            
1 Dangosir ffotograffau o eitemau unigol y bwndeli babi'r rhaglen beilot yn Atodiad A yr adroddiad gwerthuso.  
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2. Methodoleg 

Mabwysiadwyd y dulliau a ganlyn ar gyfer y gwerthusiad: 

 Adolygiad o ddogfennau polisi a chyflawni sy'n ymwneud â'r Rhaglen Beilot; 

 Cyfweliadau â phartneriaid polisi a chyflawni;  

 Arolwg ar-lein o rieni (a gwblhawyd gan 57 o rieni) a chyfweliad dros y ffôn gydag 16 o 

rieni, i gasglu eu barn am y broses o gofrestru ar gyfer y bwndel a'i dderbyn; yr eitemau 

a oedd yn y bwndel; yr effaith ar wariant; a'r wybodaeth a'r negeseuon a ddaeth gyda'r 

bwndel.     

Dylid trin canfyddiadau'r ymchwil fel rhai dangosol yn unig, o ystyried graddfa fach y rhaglen 

beilot, ynghyd â phroblemau samplu ac amseru'n ymwneud ag oedi i'r Rhaglen Beilot yn 

sgil COVID-19.  

 

3. Dylunio a chyflawni'r Rhaglen Beilot 

Cynhaliwyd y trafodaethau cynllunio cychwynnol—a sefydlwyd a chynhaliwyd cyfarfod 

cyntaf y bwrdd prosiect—ar ddechrau haf 2019. Cytunwyd ar ddyluniad cyffredinol y bwndel 

bryd hynny. 

 

Disgrifiwyd y gwaith o gynllunio a sefydlu'r peilot bwndeli babi fel proses lafurus, ble roedd 

angen trafodaethau a gwaith ymchwil manwl ar farn rhieni, defnyddioldeb, diogelwch ac 

argaeledd eitemau, cyllid a chaffael a'r prosesau dosbarthu. Roedd COVID-19 yn golygu 

bod camau olaf y prosiect yn anoddach. Serch hynny, ar ôl i'r broses o weithredu'r cynllun 

ddechrau, nododd APS, y contractwr dosbarthu, a'r bydwragedd yn Abertawe eu bod wedi 

cael gwybodaeth glir a bod ganddynt berthynas waith dda â Llywodraeth Cymru a 

gweithredwyd y rhaglen beilot yn llwyddiannus.  

 

Cofrestru ar gyfer y bwndeli a'u derbyn  

Roedd cofrestru i gael y bwndel yn broses syml iawn yn ôl y rhieni a'r bydwragedd. Roedd 

bron pob rhiant a ymatebodd i'r arolwg (54 o blith 57) o'r farn bod yr wybodaeth a roddodd y 

fydwraig am y bwndel babi yn 'eglur iawn'. Esboniodd rhieni yn y cyfweliadau ei bod yn 

hawdd cofrestru ar gyfer bwndel babi, gyda'r fydwraig yn llenwi'r ffurflenni ar eu rhan mewn 
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sawl achos. Roedd amseriad yr wybodaeth a gawsant am y bwndel yn briodol i fwyafrif (46 

o blith 57) y rhieni a ymatebodd i'r arolwg a'r rhai a gafodd eu cyfweld. Fodd bynnag, roedd 

ambell riant yn teimlo y byddai clywed am y bwndel yn gynharach (gan gynnwys rhestr 

fanwl o gynnwys y bwndel) wedi sicrhau eu bod yn gwybod beth i'w brynu neu beth i beidio 

â'i brynu ymlaen llaw.  

 

Roedd pob rhiant yn falch o'r modd y cafodd y bwndel ei ddosbarthu a'i gyflwr cyffredinol, 

gan nodi nad oedd unrhyw broblemau mawr.  

 

4. Cynnwys y bwndel 

Barn am yr eitemau yn y bwndel a'r defnydd ohonynt 

Gwnaeth y rhieni sylwadau hynod gadarnhaol ynglŷn â chynnwys y bwndel a'i ansawdd yn 

yr ymatebion i'r arolwg a'r cyfweliadau. Roedd llawer yn synnu at nifer yr eitemau. 

 

Roedd y cyfweliadau â'r rhieni yn gyfle i drafod eu hargraffiadau o'r eitemau yn fwy manwl. 

Yn y cyfweliadau, fe wnaeth y rhieni sylwadau cadarnhaol iawn am y math o eitemau a 

gynhwyswyd yn y bwndel ac ansawdd uchel yr eitemau hynny.  

 

Pan ofynnwyd iddynt am yr hyn a ddefnyddiwyd a beth oedd wedi bod yn ddefnyddiol, 

dywedodd yr holl rieni eu bod wedi defnyddio'r rhan fwyaf o'r eitemau. Yr eitemau mwyaf 

defnyddiol, a nodwyd gan hanner y rhieni, oedd amrywiol eitemau ymarferol fel y llieiniau 

mwslin, tywelion mamolaeth a phadiau ac eli bwydo o'r fron. Dillad oedd yr eitem fwyaf 

defnyddiol wedyn a nododd bron bob rhiant ei fod yn eu defnyddio, gan gynnwys y rhieni 

hynny â phlant hŷn. Nid oedd consensws ynghylch pa mor ddefnyddiol oedd y bag newid 

cewyn ar ffurf sach deithio. Disgrifiodd pump o blith yr 16 rhiant a gyfwelwyd hwn fel un o'r 

eitemau mwyaf defnyddiol, ond dywedodd pump arall nad oeddent wedi'i ddefnyddio. 

 

Roedd hanner y bwndeli a ddosbarthwyd i rieni yn cynnwys sling babi ac roedd yr hanner 

arall yn cynnwys cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. Yn yr ymatebion i'r arolwg ac yn y 

cyfweliad, nododd rhieni eu bod yn ffafrio'r sling yn hytrach na chewynnau y gellir eu 

hailddefnyddio. Roedd wyth o'r rhieni a gafodd eu cyfweld wedi cael cewynnau y gellir eu 

hailddefnyddio yn eu bwndeli, ond nid oedd yr un ohonynt wedi eu defnyddio; roedd naw o'r 
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rhieni a gafodd eu cyfweld wedi cael sling yn eu bwndel, a nododd chwech ohonynt eu bod 

wedi ei defnyddio.  

 

Yr wybodaeth a'r negeseuon yn y bwndel 

Dywedodd mwyafrif yr ymatebwyr i'r arolwg eu bod wedi darllen y daflen a'r cerdyn a ddaeth 

gyda'r bwndel, ond nad oeddent wedi dilyn y dolenni i wefannau. Nid oedd y mwyafrif o'r 

rhieni hyn yn cofio rhyw lawer am y cerdyn na'r daflen pan gawsant eu cyfweld ychydig 

fisoedd ar ôl derbyn y bwndel. 

  

5. Yr effaith sy'n dod i'r amlwg  

Bwriad bwndeli babi yw bod yn rhodd 'croeso i'r byd' gan Lywodraeth Cymru ac un o'u 

hamcanion yw hyrwyddo cyfle mwy cyfartal i rieni a'u babanod drwy leihau'r angen i wario 

ar bethau hanfodol ar gyfer y newydd-anedig.  

 

Yn yr arolwg a'r cyfweliadau, gofynnwyd i rieni a oedd gwybod eu bod yn cael y bwndel 

wedi effeithio ar yr hyn y gwnaethant ei brynu i'w babi a dywedodd bron i ddwy ran o dair o'r 

rhieni a holwyd y byddent yn prynu llai o eitemau eu hunain. Nododd y rhieni nad oeddent 

wedi gorfod prynu eitemau penodol oherwydd eu bod wedi'u cynnwys yn y bwndel, gan nodi 

enghreifftiau fel y sach gysgu, y bag neu'r mat chwarae. Mynegodd y rhieni a gyfwelwyd eu 

diolch a'u syndod at nifer yr eitemau 'drud' neu o ansawdd uchel a oedd yn y bwndel, gan 

nodi bod hynny yn lleihau eu gwariant eu hunain yn sylweddol.  

 

Esboniodd y rhieni y byddai'n ddefnyddiol cael rhestr glir o gynnwys eu bwndel yn 

gynharach yn eu beichiogrwydd gan y bydd rhai rhieni eisoes wedi dechrau prynu eitemau. 

Nododd un neu ddau o rieni eu bod wedi oedi'n fwriadol cyn prynu eitemau nes eu bod wedi 

cael eu bwndel, er mwyn osgoi dyblygu. 

 

Yn fwy cyffredinol, yn ystod eu cyfweliadau, esboniodd y rhieni y gall y bwndeli arbed 

ymdrech i rieni o ran prynu'r holl bethau hanfodol newydd y gallai fod eu hangen arnynt, yn 

ogystal ag arbed arian iddynt. Ystyriwyd bod y bwndeli yn weithred garedig gan Lywodraeth 

Cymru a oedd yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda, a phwysleisiodd 
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eraill bod y bwndel yn helpu i roi tawelwch meddwl i ddarpar rieni gan nad oes angen iddynt 

boeni am brynu pob eitem hanfodol ymlaen llaw. 

 

6. Gweithredu'r cynllun yn y dyfodol 

Gofynnwyd i'r rhieni a ymatebodd i'r arolwg am sylwadau ynghylch a ddylid cyflwyno'r 

bwndeli babi yng ngweddill Cymru, neu am unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gellid 

gwella prosiect o'r fath yn y dyfodol. Yn gyffredinol, roedd rhieni o blaid cyflwyno'r bwndeli 

babi yn ehangach. Mewn cyfweliadau dywedodd y rhieni y byddai'n well ganddynt pe bai'r 

bwndeli ar gael i'r holl rieni sy'n dymuno cael un, ond os nad oedd hynny'n bosibl, 

awgrymwyd y gellid darparu'r bwndeli dim ond i'r rhieni hynny ar incwm isel a / neu i'r rhai 

sy'n rhieni am y tro cyntaf. Nid oedd consensws ymhlith y bydwragedd a gafodd eu cyfweld 

ynghylch ai'r cynllun bwndeli babi oedd y ffordd fwyaf addas o helpu darpar rieni.  

 

7. Casgliadau 

Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru, bydwragedd a rhieni, 

gweithredwyd y rhaglen beilot yn effeithlon a chroesawyd y bwndeli gan rieni.  

 

Cynlluniwyd y broses o weithredu'r rhaglen yn ofalus, ac er gwaethaf yr anawsterau 

ychwanegol a gododd yn sgil cyfyngiadau COVID-19, gweithredwyd y cynllun yn 

ddidrafferth. Adroddodd y rhieni fod y broses o glywed am y bwndeli, cofrestru ar eu cyfer 

a'u derbyn yn glir ac yn syml. Roedd amseriad y cofrestru a derbyn y bwndel yn briodol i'r 

mwyafrif o rieni ond yn rhy hwyr i rai.  

 

Yn gyffredinol, roedd y farn am gynnwys y bwndel yn gadarnhaol iawn. Roedd y rhieni'n 

gwerthfawrogi'r rhodd, a defnyddiodd llawer ohonynt y cyfweliadau gwerthuso fel cyfle i 

fynegi eu diolch. Yn seiliedig ar gyfweliadau'r rhieni, pe bai'r fenter yn cael ei chyflwyno, ni 

fyddai angen newid cynnwys y bwndeli rhyw lawer.  

 

Roedd yn amlwg bod y rhieni'n gwerthfawrogi’r bwndel yn fawr yn enwedig gan ei fod yn 

gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth ar adeg arbennig. O ran sut y dylid 

cyflwyno'r fenter, roedd gwahaniaeth barn ynghylch a ddylai fod ar gael i bob rhiant ynteu a 
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ddylai fod yn seiliedig ar brawf modd a/neu gael ei thargedu at y rhai sy'n rheini am y tro 

cyntaf. Roedd rhai rhieni, a'r bydwragedd, yn cydnabod y gellir dadlau o blaid targedu'r 

bwndeli neu eu darparu i bawb, ond ar y cyfan, roedd y rhieni a gymerodd ran yn yr ymchwil 

hon yn gogwyddo rhyw fymryn tuag at sicrhau ei fod ar gael i bawb os yn bosibl. 

  



 

 

8 
 

1. Cyflwyniad 

1.1 Comisiynwyd Ymchwil Arad gan Lywodraeth Cymru i werthuso'r Rhaglen Beilot 

Bwndeli Babi. Nod y gwerthusiad oedd darparu tystiolaeth annibynnol i fod yn sail i 

benderfyniadau polisi a chyflawni ar gyfer y posibilrwydd o gyflwyno bwndeli babi yn 

genedlaethol. 

Cyd-destun a chefndir y prosiect 

1.2 Menter gan Lywodraeth Cymru yw'r Rhaglen Beilot Bwndeli Babi i ddarparu bwndel 

babi am ddim i rieni beichiog. Cyflwynwyd y peilot yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Bae Abertawe a dosbarthodd fwndeli babi i 200 o deuluoedd a oedd yn disgwyl babi 

erbyn dechrau 2021. Mae'r bwndeli babi yn cynnwys amrywiaeth o gynhyrchion a 

gwybodaeth ar gyfer misoedd cyntaf y plentyn (gweler y llun yn Ffigur 1.1).  

Ffigur 1.1: Y bwndel babi 
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1.3 Yn 2019 ymrwymodd Llywodraeth Cymru i dreialu bwndeli babi fel rhodd 'croeso i'r 

byd'.2 Bwriad y bwndeli babi yw 'hyrwyddo cyfle mwy cyfartal i rieni a'u babanod 

drwy leihau'r angen i wario ar bethau hanfodol ar gyfer y newydd-anedig' a hefyd 

'cynnwys rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol i rieni newydd' a 'cynnig cyfle 

ardderchog i weithwyr iechyd proffesiynol i ymgysylltu â theuluoedd gyda 

gwasanaethau cymorth...ac i ddechrau sgyrsiau am fwyta'n iach, cysgu'n ddiogel, 

bwydo ar y fron ac iechyd meddwl ôl-enedigol.'3 

1.4 Mae'r peilot hefyd yn cyd-fynd ag ymrwymiadau strategol ehangach Llywodraeth 

Cymru i gefnogi teuluoedd a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. Amlygir y 

Blynyddoedd Cynnar fel blaenoriaeth drawsbynciol yn Ffyniant i Bawb, strategaeth 

genedlaethol Llywodraeth Cymru, gyda ffocws ar fynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb.4 Noda Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair, cynllun blynyddoedd 

cynnar a gofal plant 10 mlynedd Llywodraeth Cymru, y bydd Llywodraeth Cymru, er 

mwyn sicrhau iechyd a llesiant plant, yn canolbwyntio ar 'atal...ac integreiddio 

gwasanaethau i sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd' ac yn 

'hyrwyddo datblygiad plant ac iechyd teulu trwy ddarparu rhaglenni cyffredinol sydd 

wedi’u targedu.'5 Mae amryw o raglenni cenedlaethol eraill yn darparu cefnogaeth 

ac arweiniad i deuluoedd yn ystod y blynyddoedd cynnar, megis Dechrau'n Deg, y 

Cynnig Gofal Plant i Gymru, Rhaglen Plant Iach Cymru a'r Rhaglen 1,000 Diwrnod 

Cyntaf.  

1.5 Roedd ymchwil blaenorol ar gael i lywio datblygiad y Rhaglen Beilot Bwndeli Babi 

a'r gwerthusiad hwn. Comisiynodd Llywodraeth yr Alban ddarnau o ymchwil i lywio 

datblygiad ei pholisi a'i darpariaeth Baby Box. Roedd y rhain yn cynnwys ymchwil 

datblygu gyda rhieni, a amlygodd agweddau cadarnhaol tuag at y fenter yn 

gyffredinol a chrynodeb o farn rhieni ar wahanol gynhyrchion y gellid eu cynnwys yn 

y Baby Box.6 Gwnaed gwaith ymchwil ansoddol hefyd gyda rhieni yn dilyn y cynllun 

peilot a chyflwyno'r rhaglen ymhellach, ac amlygodd hynny farn ar y cynnwys a'r 

                                            
2 Llywodraeth Cymru (2019), Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru 2019 - Atodiad, rhif 93. [fel ar 23.02.21] 
3 Llywodraeth Cymru (2019), Datganiad ysgrifenedig: diweddariad ar gynllun peilot bwndel babi. [fel ar 
23.02.21] 
4 Llywodraeth Cymru (2017), Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol. [fel ar 23.02.21] 
5 Llywodraeth Cymru (2013), Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, t. 3. 
[fel ar 23.02.21] 
6 Llywodraeth yr Alban (2017), Sccotland's Baby Box Pilot: development research. [fel ar 23.02.21] 

https://llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-llywodraeth-cymru-2019-atodiad
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddariad-ar-gynllun-peilot-bwndel-babi
https://llyw.cymru/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol
https://dera.ioe.ac.uk/18045/1/130716-building-brighter-future-en.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/18045/1/130716-building-brighter-future-en.pdf
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defnydd ohono, ynghyd â'r angen am gyfathrebu effeithiol ynghylch y cynllun.7 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ei gwaith ymchwil ei hun hefyd i lywio'r broses o 

ddylunio a datblygu'r rhaglen beilot bwndeli babi, a dangosodd hyn bod cefnogaeth 

amlwg i'r fenter ond hefyd bod barn gymysg am yr hyn y dylai'r bwndeli ei gynnwys.8  

1.6 I gyflawni'r peilot hwn, sefydlwyd tîm prosiect bach ar draws y Grwpiau Addysg a 

Gwasanaethau Cyhoeddus ac Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn 

Llywodraeth Cymru. Sefydlwyd Bwrdd Prosiect i gynorthwyo gyda chyflawni a 

gweithredu'r peilot ac i ddarparu sicrwydd ac atebolrwydd. Roedd y gweithgaredd 

cynllunio a datblygu yn canolbwyntio'n bennaf ar yr agweddau canlynol ar y 

Rhaglen Beilot Bwndeli Babi: caffael a dosbarthu; cynnwys y bwndel; y cynhwysydd 

ar gyfer y bwndel; negeseuon a gwybodaeth i'w cynnwys yn y bwndel; gwaith 

cyfathrebu strategol ehangach yn ymwneud â'r rhaglen beilot; ac, yn nes ymlaen, 

effaith y pandemig COVID-19 ar gyflawni'r peilot.  

1.7 Yn wreiddiol, dechreuodd tîm y prosiect weithio gyda'r GIG i gaffael a dosbarthu'r 

bwndeli, ond roedd angen newid y cynlluniau er mwyn i dimau'r GIG ganolbwyntio 

ar yr ymateb i COVID-19. Yna cyflogwyd APS y contractwr dosbarthu.  

1.8 Roedd y bwndeli babi terfynol yn cynnwys yr eitemau canlynol: 

 Dillad - siwtiau babi llewys hir a llewys byr mewn dau faint, siwt gysgu, 

trowsus jersi mewn dau faint, siaced gnu, het a sanau, 

 Newid a chwarae - mat newid, mat chwarae, tegan tawelu, bib/tegan torri 

dannedd cyfunol, llieiniau mwslin, 

 Bath - tywel â chwfl, sbwnj ymolchi, 

 Eitemau iechyd a phersonol - thermomedr clust digidol, thermomedr baddon 

/ ystafell, tywelion mamolaeth, condomau a phadiau ac eli bwydo o'r fron, 

a 

 Sling babi neu gewynnau y gellir eu hailddefnyddio. 

Darperir rhestr lawn o gynnwys y bwndel yn Atodiad A ynghyd â llun o'r bwndel.  

                                            
7 Llywodraeth yr Alban (2017), Scotland’s Baby Box: qualitative research. [fel ar 23.02.21] a Llywodraeth yr 
Alban (2017), Scotland’s Baby Box: parents’ views on content [fel ar 23.02.21] 
8 Llywodraeth Cymru (2019), Ymchwil cynnar i lywio datblygiad y cynllun peilot bwndel babi [fel ar 23.02.21] 

https://www.gov.scot/publications/scotlands-baby-box-research/
https://www.gov.scot/publications/scotlands-baby-box-parents-view-contents-9781788514897/pages/4/
https://llyw.cymru/ymchwil-cynnar-i-lywio-datblygiad-y-cynllun-peilot-bwndeli-babanod
https://llyw.cymru/ymchwil-cynnar-i-lywio-datblygiad-y-cynllun-peilot-bwndeli-babanod
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Nodau'r gwerthusiad hwn 

1.9 Nod y gwerthusiad hwn oedd darparu tystiolaeth annibynnol i fod yn sail i 

benderfyniadau polisi a chyflawni ar gyfer y posibilrwydd o gyflwyno'r cynllun 

bwndeli babi yn genedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys asesiad o effeithiolrwydd 

prosesau'r rhaglen beilot, ynghyd â dealltwriaeth gychwynnol o effaith bosibl y 

cynllun a'r rhwystrau posibl i gyflawni'r effaith hon. Oherwydd amserlen gymharol fyr 

y rhaglen beilot a'i maint (ac effaith y pandemig COVID-19 ar gyflawni'r rhaglen), 

roedd ymarferoldeb dylunio astudiaeth a allai asesu'n gadarn effaith bwndeli babi ar 

y canlyniadau i blant a theuluoedd yn gyfyngedig. 

1.10 Mae Tabl 1.1. yn crynhoi'r canlyniadau y cytunwyd arnynt fel rhan o'r gwerthusiad. 

Nid aseswyd canlyniadau tymor canolig fel rhan o'r gwerthusiad hwn, gan y bydd yn 

cymryd amser i'r canlyniadau hyn gael eu gwireddu.  
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Tabl 1.1: Gwerthusiad o ganlyniadau'r rhaglen beilot bwndeli babi. 
Ffocws Allbynnau / mesurau'n 

ymwneud â phroses 

Canlyniadau tymor byr Canlyniadau tymor canolig 

Rhieni  Mwyafrif helaeth y rhieni 

neu'r holl rieni cymwys yn 

cofrestru ar gyfer Bwndel 

(ar draws pob grŵp 

economaidd-

gymdeithasol). 

 Bwndeli yn cael eu 

darparu'n brydlon a'r 

rhieni'n defnyddio'r 

cynnwys. 

 Llai o wariant ar bethau 

hanfodol i fabanod 

newydd-anedig. 

 Y rhieni'n defnyddio ac 

yn deall cynnwys y 

Bwndel. 

 Gwell dealltwriaeth o 

risg ac ymddygiad 

cadarnhaol. 

 Ymdrechion i ymgysylltu 

â gwasanaethau 

ehangach. 

 Cyd-ddealltwriaeth o 

gymdeithas sy'n 

gwerthfawrogi ac yn 

cefnogi pob plentyn. 

 Llai o 

anghydraddoldebau o 

ran mynediad at bethau 

hanfodol ar gyfer 

babanod newydd-

anedig. 

 Mwy o ymddygiad 

cadarnhaol a llai o 

ymddygiad sy'n achosi 

risg. 

 Ymgysylltiad parhaus â 

gwasanaethau 

ehangach. 

Y Gweithlu  Nodi anghenion hyfforddi 

ar gyfer bydwragedd ac 

ymwelwyr iechyd. 

 Gweithlu wedi'i hyfforddi'n 

llawn ac yn ymgysylltu'n 

llawn. 

 Yn deall cynnwys a 

phwrpas y bwndel. 

 Gwell dealltwriaeth o 

risg ac ymddygiad 

cadarnhaol. 

 Cydweithio'n effeithiol â 

gwasanaethau eraill. 

 

Partneriaid 

cyflawni 

 Proses gofrestru 

ddidrafferth. 

 Y defnydd o'r eitemau ac 

ymgysylltiad â deunydd 

cyfathrebu (e.e., Magu 

Plant Rhowch Amser 

Iddo). 

  

 

1.11 Canolbwyntiodd y gwerthusiad ar y themâu allweddol canlynol: 

 y rhesymeg sy'n sail i'r fenter;  

 sut mae'r rhaglen beilot Bwndeli Babi wedi cael ei dylunio a'i chyflawni;  

 i ba raddau y mae wedi annog cydweithredu rhwng y rhai sy'n darparu 

gwasanaethau (neu beidio); 

 i ba raddau y mae wedi dylanwadu ar berthnasoedd rhwng gweithwyr iechyd 

proffesiynol rheng flaen a rhieni (neu beidio); 

 i ba raddau (os o gwbl) y mae'r rhaglen Bwndeli Babi yn ategu / disodli / 

dyblygu mentrau a phecynnau cymorth eraill sydd ar gael i rieni newydd;   

 barn rhieni ar y cynnwys a'r math o fwndel a gawsant;  
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 i ba raddau y mae'r Bwndel wedi annog ymddygiad rhianta mwy diogel; 

 effaith ariannol y Bwndel ar rieni;  

 i ba raddau y mae wedi codi ymwybyddiaeth rhieni ac wedi eu hannog i 
ymgysylltu â gwasanaethau eraill sydd ar gael iddynt.   
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2. Methodoleg 

2.1 Mae'r adran hon yn darparu manylion am fethodoleg y gwerthusiad. 

Ymchwil desg a datblygu offer ymchwil 

2.2 Adolygodd Arad ystod o ddogfennau polisi a dogfennau cyflawni'n ymwneud â'r 

Rhaglen Beilot. Roedd y rhain yn cynnwys adroddiadau ymchwil blaenorol (y cyfeirir 

atynt yn adran 1.5), cofnodion o gyfarfodydd y bwrdd prosiect, dogfennau'n 

ymwneud ag eitemau arfaethedig a gwybodaeth i'w chynnwys yn y bwndeli babi, 

datganiadau swyddogol, cynlluniau cyfathrebu a chynlluniau proses. Llywiodd yr 

ymchwil desg hwn ddatblygiad offer ymchwil gan fod yn sail i benderfyniadau'n 

ymwneud â'r broses werthuso. 

2.3 Datblygodd Arad gyfres o ganllawiau cyfweld lled-strwythuredig er mwyn casglu 

data ansoddol drwy gyfweliadau â phartneriaid polisi a chyflawni. Roedd y themâu 

allweddol a gynhwyswyd yn y canllawiau cyfweld hyn fel a ganlyn: 

 Y cyd-destun strategol ac amcanion y Rhaglen Beilot; 

 Datblygiad y Rhaglen Beilot Bwndeli Babi; 

 Ei gweithrediad hyd yma;  

 Cwestiynau ymchwil ychwanegol yr hoffent i'r arolwg o rieni a chyfweliadau â 

rhieni fynd i'r afael â hwy. 

2.4 Datblygwyd arolwg ar-lein a chanllawiau cyfweld lled-strwythuredig hefyd er mwyn 

casglu data meintiol ac ansoddol gan rieni. Roedd y themâu allweddol a 

gynhwyswyd yn yr offer ymchwil hyn fel a ganlyn: 

 Y broses o gofrestru i dderbyn y bwndel 

 Yr eitemau a gynhwyswyd yn y bwndel ac a oedd y rhieni'n defnyddio'r 

eitemau; 

 A oedd derbyn y bwndel yn effeithio ar wariant rhieni ar bethau hanfodol i 

fabi newydd-anedig; 

 Yr wybodaeth a'r negeseuon a oedd wedi'u cynnwys yn y bwndel; a 

 Cyflwyno a gwella bwndeli yn y dyfodol. 
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Cyfweliadau â phartneriaid polisi a chyflawni 

2.5 Cynhaliodd Arad gyfweliadau ag unigolion sy'n ymwneud â dylunio a chyflawni'r 

Rhaglen Beilot Bwndeli Babi. Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau ag wyth swyddog 

polisi Llywodraeth Cymru, cyfweliad â dau aelod o staff APS (y cwmni a 

gontractiwyd i i gyflenwi'r bwndeli), a gweithwyr iechyd proffesiynol rheng flaen (un 

fydwraig arweiniol a dwy fydwraig gymunedol).  

Arolwg o rieni 

2.6 Oherwydd amserlen y gwerthusiad a'r ffordd y diwygiwyd amserlen y Rhaglen Beilot 

o ganlyniad i'r pandemig COVID-19, cynhaliwyd yr arolwg o rieni ar ôl iddynt 

dderbyn eu bwndel babi ond gan mwyaf cyn i'w plentyn gael ei eni. Ar ôl i'r rhieni 

dderbyn eu bwndel gan APS tuag wythnos 32 o'u beichiogrwydd, rhannwyd y 

manylion cyswllt ag Arad. Fe'u rhannwyd mewn sypiau bob pythefnos o oddeutu 10-

12 o gysylltiadau. Cysylltodd Arad â'r fydwraig arweiniol i gadarnhau ei bod yn 

briodol cysylltu â'r rhieni ym mhob swp, yna anfonwyd dolen i'r arolwg atynt drwy e-

bost a neges destun. 

2.7 Gan fod y Rhaglen Beilot yn parhau i fod ar waith adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, 

mae'r adroddiad yn seiliedig ar ddata arolwg a gasglwyd gan rieni rhwng mis Hydref 

2020 a diwedd mis Ionawr 2021. Anfonwyd yr arolwg at 94 o rieni a chwblhaodd 57 

o'r rhain yr arolwg. Roedd pawb heblaw un rhiant yn disgwyl un babi. Dosbarthwyd 

yr arolwg ymhell cyn dyddiad yr enedigaeth ac nid oedd y mwyafrif wedi rhoi 

genedigaeth eto; adroddodd dau riant fod eu babanod eisoes wedi cael eu geni. 

Roedd gan ychydig yn llai na hanner yr ymatebwyr (25) blant hŷn ar yr aelwyd 

eisoes. Roedd ychydig dros hanner yr ymatebwyr (30) rhwng 25 a 34 oed, roedd eu 

chwarter (14) rhwng 35 a 44 oed; roedd nifer llai o dan 24 oed (10 rhiant) neu dros 

45 oed (1 rhiant). Nododd mwyafrif y rhieni (51) mai Saesneg oedd eu hiaith gyntaf, 

nododd un mai Cymraeg oedd ei brif iaith a nododd pedwar mai iaith arall oedd eu 

prif iaith. Nid oedd unrhyw ymatebydd yn ystyried ei hun yn anabl ac roedd gan y 

mwyafrif sydd amser llawn (32) neu ran-amser (14). Roedd y mwyafrif (50) yn byw 

gyda phartner neu briod.    

2.8 Dewiswyd rhieni i dderbyn y bwndeli ar sail y dyddiad disgwyliwyd i'w babi gael ei 

eni. Felly, nid yw'r sampl o rieni wedi'i bwriadu i fod yn gynrychioliadol, nac i 

gwmpasu grwpiau amrywiol. 
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Cyfweliadau â rhieni 

2.9 Ddiwedd mis Ionawr a dechrau mis Chwefror 2021, gwahoddodd Arad rieni i 

gymryd rhan mewn cyfweliad dros y ffôn i roi eu barn ar y bwndeli babi. Roedd y 

rhain yn rhieni yr oedd eu plentyn wedi cael ei eni ym mis Hydref, mis Tachwedd ac 

wythnos gyntaf mis Rhagfyr 2020, er mwyn caniatáu cyfnod priodol o amser ar ôl yr 

enedigaeth a chaniatáu amser i rieni ddefnyddio'r eitemau yn y bwndeli. Yn yr un 

modd â'r arolwg o rieni, cysylltodd Arad â'r fydwraig arweiniol i gadarnhau ei bod yn 

briodol cysylltu â'r rhieni. Cysylltwyd â chyfanswm o 36 o rieni a chyfwelwyd ag 16 o 

famau (o blith 36 o gysylltiadau). Gwnaeth rhiant arall gais i ddarparu ei hatebion 

drwy e-bost.  O blith yr 17 o'r rhieni hyn, roedd deuddeg newydd gael eu plentyn 

cyntaf, ond roedd gan ddau o'r rheini lysblant hŷn ar yr aelwyd. Roedd un fam wedi 

cael gefeilliaid, ac roedd y lleill yn enedigaethau sengl. Roedd pob mam ond un yn 

gweithio. 

Cyfyngiadau'r ymchwil 

2.10 Dylid cydnabod bod y ffaith mai peilot ar raddfa fach oedd hwn, ochr yn ochr â'r 

problemau samplu ac amseru a eglurir uchod, yn cyfyngu'n sylweddol ar yr ymchwil. 

Dyluniwyd y gwerthusiad hwn i fod yn sail i raglen dystiolaeth ehangach, gan 

gynnwys yr ymchwil a nodir ym mharagraff 1.5. Er mwyn cyflwyno'r cynllun yn y 

dyfodol efallai y bydd angen gwaith penodol i ymgysylltu â rhieni o gefndiroedd 

amrywiol i weld beth fyddai'n dderbyniol iddynt. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl 

dysgu o ymchwil newydd ar gynlluniau tebyg eraill (megis y gwerthusiad crynodol 

o'r Baby Box yn yr Alban) hefyd.   
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3. Dylunio a chyflawni'r Rhaglen Beilot 

3.1 Mae'r adran hon yn cyflwyno canfyddiadau sy'n ymwneud â chyflawni'r Rhaglen 

Beilot Bwndeli Babi hyd yma, gan gynnwys prosesau cynllunio a gweithredu yn 

ogystal â chofrestru rhieni beichiog. 

Cynllunio a gweithredu 

3.2 Cynhaliwyd y trafodaethau cynllunio cychwynnol - a sefydlwyd a chynhaliwyd 

cyfarfod cyntaf y bwrdd prosiect - ar ddechrau haf 2019. Pennwyd dyluniad 

cyffredinol y bwndel gan Weinidogion Llywodraeth Cymru, sef eu gweledigaeth dylai 

bwndel y rhaglen beilot fod ar gael i bawb yn hytrach na chael ei dargedu, ac na 

ddylai'r cynhwysydd fod yn focs. Dros y misoedd canlynol, cafwyd trafodaethau 

gyda bydwragedd ac ymwelwyr iechyd ar y cynnwys arfaethedig, cynhaliwyd 

grwpiau ffocws gyda rhieni newydd a gwnaed trefniadau ar gyfer y broses gyflawni, 

caffael a brandio, a thrafodaethau ar ddewis yr ardal ar gyfer y rhaglen beilot. 

Paratowyd model rhesymeg yn nodi sut y gellid disgwyl i'r bwndeli arwain at 

ganlyniadau tymor byr gan gynnwys llai o wariant/mwy o fynediad at bethau 

hanfodol i fabanod newydd-anedig a rhieni'n teimlo bod eu plentyn yn cael ei 

groesawu i'r byd, a fyddai yn ei dro yn arwain at ganlyniadau tymor canolig gan 

gynnwys llai o anghydraddoldebau o ran canlyniadau iechyd/llesiant plant/mamau a 

mwy o ymddygiad cadarnhaol a llai o ymddygiad sy'n achosi risg. 

3.3 Disgrifiwyd y gwaith o gynllunio a sefydlu'r peilot bwndeli babi fel proses lafurus, ble 

roedd angen trafodaethau a gwaith ymchwil manwl ar farn rhieni, defnyddioldeb, 

diogelwch ac argaeledd eitemau, cyllid a chaffael a'r prosesau dosbarthu. Roedd 

COVID-19 yn golygu bod camau olaf y prosiect yn anoddach. Serch hynny, ar ôl i'r 

broses o weithredu'r cynllun ddechrau, nododd APS, y contractwr dosbarthu, a'r 

bydwragedd yn Abertawe eu bod wedi cael gwybodaeth glir a bod ganddynt 

berthynas waith dda â Llywodraeth Cymru.  

3.4 Yn eu sylwadau yn yr arolwg a'u cyfweliadau, roedd gan y swyddogion polisi a 

gyfwelwyd, APS, bydwragedd, ac i raddau y rhieni amrywiaeth o safbwyntiau 

gwahanol am nodau'r cynllun bwndeli babi. Er bod y nodau'n ategu ei gilydd (lleihau 

anghydraddoldeb, rhannu gwybodaeth, cysylltu â darpar rieni, hyrwyddo llesiant) 

nid oedd nod pennaf y cynllun bob amser yn glir.  
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Cofrestru ar gyfer y bwndeli a'u derbyn - barn y bydwragedd 

3.5 Roedd rhieni'n cael eu cofrestru i dderbyn bwndel yn ystod yr apwyntiad cyn-geni 

28 wythnos.9 I ddechrau, bwriad Llywodraeth Cymru oedd i'r cofrestru ddigwydd yn 

gynharach yn ystod beichiogrwydd, ond roedd oedi'n ymwneud â COVID-19 yn 

golygu bod angen cofrestru ar gyfer y Rhaglen beilot bwndeli babi pan oeddent 

oddeutu 28 wythnos yn feichiog. Mae hwn fel arfer yn apwyntiad wyneb yn wyneb, 

ac mae'r fydwraig yn llenwi'r ffurflenni gyda'r rhiant ac yn postio'r ffurflen i APS ar eu 

rhan. Mae'r ffurflen yn casglu gwybodaeth am y dyddiad y disgwylir i'r babi gael ei 

eni, y cyfeiriad, a faint o fabanod yr oedd y mamau yn eu disgwyl.  Roedd un o’r 

bydwragedd a gafodd ei chyfweld yn gwarchod ei hun yn ystod y cyfnod y 

dosbarthwyd y bwndeli a chadwodd gysylltiad â'i chleifion dros y ffôn tra bod 

cydweithwyr yn cynnal y gwiriadau iechyd yn yr apwyntiadau wyneb yn wyneb - 

eglurodd ei bod wedi cwblhau'r broses gofrestru ar gyfer y bwndel dros y ffôn a bod 

hyn wedi gweithio'n dda.  

3.6 Roedd cofrestru i gael y bwndel yn broses syml iawn yn ôl y rhieni a'r bydwragedd. 

Esboniodd y bydwragedd a gyfwelwyd fod y drafodaeth fel arfer yn cymryd tua deng 

munud ac yn cwmpasu'r hyn sydd yn y bwndel; y rheswm dros dderbyn y bwndel 

gan dynnu sylw at y rhif i'w ffonio os bydd unrhyw broblemau.  

“Rwy’n egluro mai treial yw hwn i weld beth allai weithio, ac rwy'n sôn am y 

Ffindir [cynllun tebyg]; rwy'n sôn am atal anghydraddoldeb ac ychydig am 

ddiogelwch '[Cyfweliad â bydwraig] 

3.7 Pe bai'r cynllun yn cael ei gyflwyno'n genedlaethol, fodd bynnag, roedd y 

bydwragedd yn credu y gallai'r amser ychwanegol sydd ei angen i gael y drafodaeth 

a llenwi ffurflenni ar gyfer y bwndel babi fod yn faich, ac y byddai angen iddynt 

lywio'r broses gynllunio ac amserlennu apwyntiadau, neu drefnu dull cofrestru arall. 

Nododd bydwragedd nad oedd unrhyw rieni wedi gwrthod bwndel hyd yma. Byddai 

bydwragedd wedi hoffi cael gwybodaeth yn gynharach, a byddent wedi hoffi gweld y 

cynnwys cyn ei drafod â rhieni (sef bwriad cychwynnol Llywodraeth Cymru cyn i'r 

Rhaglen Beilot gael ei heffeithio gan oedi'n ymwneud â COVID-19).   

                                            
9 I ddechrau, bwriad Llywodraeth Cymru oedd i'r cofrestru ddigwydd yn gynharach yn ystod beichiogrwydd, 
ond roedd oedi'n ymwneud â COVID-19 yn golygu bod angen cofrestru ar gyfer y Rhaglen beilot bwndeli babi 
pan oeddent oddeutu 28 wythnos yn feichiog.  
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Cofrestru ar gyfer y bwndeli a'u derbyn - barn y rhieni 

3.8 Dywedodd pob un ond un o'r rhieni a ymatebodd i'r arolwg (56 o blith 57) fod y 

broses o gofrestru ar gyfer y bwndel babi yn 'hawdd iawn'. Mae'n ymddangos bod yr 

unig riant a nododd fod y broses yn 'anodd iawn' wedi ticio'r ateb mewn 

camgymeriad gan fod y sylw a roddodd ar gyfer y cwestiwn hwn yn darllen, 'mae ein 

bydwraig yn anhygoel ac fe wnaeth lenwi'r ffurflen ar fy rhan'. Rhoddodd ychydig 

dros hanner (30) y rhieni sylwadau i gefnogi eu hatebion: esboniodd y rhan fwyaf o 

rieni fod y fydwraig wedi llenwi'r rhan fwyaf o'r ffurflen neu'r ffurflen gyfan. 

Esboniodd rhai rhieni ei bod yn ffurflen hawdd neu syml, a bod modd ei phostio am 

ddim pe bai angen. 

3.9 Roedd bron pob rhiant a ymatebodd i'r arolwg (54 o blith 57) o'r farn bod yr 

wybodaeth a roddwyd gan y fydwraig am y bwndel babi yn 'glir iawn'; roedd y 

gweddill (3 ymatebydd) yn credu ei bod yn 'eithaf clir'. Rhoddodd traean (19) o'r 

rhieni sylwadau i gefnogi eu hatebion, gyda'r mwyafrif yn egluro bod y fydwraig wedi 

esbonio'r broses ac wedi trafod taflen am y bwndeli babi. Nododd un neu ddau nad 

oedd y fydwraig yn hollol siŵr beth yn union fyddai'n cael ei gynnwys yn y bwndel.  

'Esboniodd beth oedd cynllun y llywodraeth, y math o bethau i'w disgwyl yn y 

bwndel a rhoddodd daflen imi'. [Ymatebydd i'r arolwg] 

3.10 Fe wnaeth y rhieni a gafodd eu cyfweld hefyd sylwadau cadarnhaol ar y cyfan am y 

broses gofrestru ac eglurder yr wybodaeth a ddarparwyd gan y fydwraig. Nododd 

pob un fod cofrestru ar gyfer bwndel babi yn syml, gyda'r fydwraig yn llenwi'r 

ffurflenni ar eu rhan mewn sawl achos. Roedd y rhieni'n teimlo bod y bydwragedd 

wedi cyflwyno'r bwndel mewn ffordd glir, gan gynnwys egluro mai 'treial' a oedd yn 

cael ei gynnal yn yr ardal gan Lywodraeth Cymru ydoedd, ei fod ar gael i bob rhiant 

beichiog a rhoi trosolwg o'r eitemau a allai gael eu cynnwys ynddo. Dywedodd rhai 

rhieni nad oedd y bydwragedd yn gwybod yn union pa eitemau a fyddai’n cael eu 

cynnwys yn y bwndel ar y pryd ac esboniodd ambell un ei fod wedi cwestiynu a 

oeddent yn gymwys i'w gael, gan dybio y byddai’r math hwn o gymorth yn cael ei 

dargedu at deuluoedd a chanddynt anawsterau ariannol.  

'Ffoniodd [y fydwraig] fi a phostio'r daflen a'r ffurflen ataf am hyn. Pan glywais i 

amdano gyntaf roeddwn i'n meddwl ei fod yn syniad hyfryd. Roedd yn braf nad 

oedd yn destun prawf modd, roedd hynny'n fonws. Wel, a bod yn gwbl onest, 



 

 

20 
 

mae gen i a fy ngŵr fusnes ac rydym yn eithaf ffodus o ran ein sefyllfa ac 

roeddwn i'n meddwl bod eraill yn fwy teilwng, roeddwn i'n meddwl na ddylwn i fod 

yn ei gael. Ac efallai oherwydd bod gen i bethau ar ôl y plant eraill, ond efallai pe 

bai'n fabi cyntaf imi a phe bawn i'n cael trafferthion ariannol yna byddwn i'n fwy 

teilwng i'w gael.' [Rhiant a gyfwelwyd] 

3.11 Roedd mwyafrif y rhieni a ymatebodd i'r arolwg yn cytuno (22 o blith 57) neu'n 

cytuno'n gryf (28 o blith 57) bod y bwndel babi wedi cyrraedd pan oeddent yn ei 

ddisgwyl, ac roedd pum ymatebydd yn anghytuno (un yn gryf) a dau yn 'niwtral' 

ynglŷn â'r amseriad. Roedd mwyafrif y rhieni'n cytuno (20 o blith 57) neu'n cytuno'n 

gryf (27 o blith 57) bod y bwndel babi yn cynnwys yr eitemau yr oeddent yn eu 

disgwyl, ac roedd pump yn anghytuno (un yn gryf) a phump yn 'niwtral'. Roedd bron 

pob un yn cytuno (16 o blith 56) neu'n cytuno'n gryf (38 allan o 56) bod yr eitemau o 

ansawdd uchel, tra bod un yn anghytuno'n gryf ac un yn 'niwtral'. Roedd ychydig 

dros draean o'r rhieni (20 o blith 54) yn cytuno eu bod eisoes wedi prynu llawer o'r 

eitemau yn y bwndel neu wedi eu cael fel anrhegion, ac roedd llai na thraean (17 o 

blith 54) yn 'niwtral' a chwarter (15 o blith 54) yn anghytuno.   

Ffigur 3.1: Barn rhieni ar dderbyn y bwndel babi 
 

 
 

Ffynhonnell: Arolwg o rieni a gafodd fwndel babi, n=57 
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3.12 O'r 25 o rieni a nododd yn eu hymatebion i'r arolwg bod plant hŷn eisoes ar yr 

aelwyd, roedd deg yn anghytuno a phedwar yn anghytuno'n gryf â'r datganiad 

'Roeddwn eisoes yn berchen ar lawer o'r eitemau ar ôl plentyn hŷn'. Roedd pump 

arall o'r rhieni hyn yn 'niwtral' ynglŷn â'r datganiad hwn, ac roedd chwech yn cytuno. 

Mae hyn yn awgrymu, hyd yn oed ar gyfer aelwydydd lle mae plant eraill, nad oedd 

yr eitemau bwndel babi, ar y cyfan, yn dyblygu eitemau yr oedd ganddynt eisoes. 

Roedd gan chwe rhiant a gafodd eu cyfweld blant hŷn ar yr aelwyd hefyd a nododd 

pob un o'r rhain fod yr eitemau yn y bwndel yn dal i fod yn ddefnyddiol gan nad 

oedd ganddynt yr holl eitemau angenrheidiol ar ôl beichiogrwydd blaenorol (er 

enghraifft oherwydd nad oeddent wedi bwriadu cael plentyn arall yn wreiddiol neu 

oherwydd nad oedd ganddynt ddillad tymhorol yn y meintiau cywir).  

3.13 Roedd amseriad yr wybodaeth a gawsant am y bwndel yn briodol i fwyafrif (46 o 

blith 57) y rhieni a ymatebodd i'r arolwg. Roedd 11 o rieni eraill o'r farn ei bod yn rhy 

hwyr ac y byddai'n well ganddynt gael yr wybodaeth hon yn gynharach gan 

ymhelaethu ar eu hateb: Byddai tri wedi hoffi cael yr wybodaeth 'ryw fis ynghynt' 

neu oddeutu wythnos 25 o'r beichiogrwydd, gan mai dyma pryd y gwnaethant 

ddechrau 'prynu eitemau mewn gwirionedd'. Byddai saith wedi hoffi cael yr 

wybodaeth oddeutu wythnos 16-20 tra bod un eisiau'r wybodaeth mor gynnar â 

phosibl er mwyn ei hatal rhag prynu unrhyw beth sydd wedi'i gynnwys yn y bwndel. 

'Byddai mis neu ddau ynghynt wedi bod yn fwy defnyddiol oherwydd erbyn 

wythnos 32 rydych chi wedi prynu'r rhan fwyaf o bethau y bydd eu hangen 

arnoch chi. Byddai syniad mwy pendant o'r hyn sydd yn y bwndel hefyd yn 

ddefnyddiol.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

3.14 Roedd mwyafrif y rhieni a gafodd eu cyfweld hefyd yn teimlo bod amseriad cael 

gwybod am y bwndel a'i dderbyn yn briodol. Fodd bynnag, roedd rhai yn teimlo y 

byddai cael gwybod am y bwndel yn gynharach (gan gynnwys rhestr fanwl o 

gynnwys y bwndel) wedi sicrhau eu bod yn gwybod beth i'w brynu / beth i beidio â'i 

brynu ymlaen llaw - yn enwedig o ran y rhieni sy'n teimlo bod angen iddynt gynllunio 

ymlaen llaw gan eu bod yn rhieni am y tro cyntaf neu am eu bod yn cael gefeilliaid. 

Roedd pob rhiant yn falch o'r modd y cafodd y bwndel ei ddosbarthu a'i gyflwr 

cyffredinol, gan nodi nad oedd unrhyw broblemau mawr. Nododd ambell un fod 

derbyn e-bost cyn i'r bwndel gyrraedd wedi bod yn ddefnyddiol. Nododd sawl rhiant, 
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er bod derbyn y bwndel yn syml, roedd hynny'n rhannol am eu bod yn gweithio 

gartref oherwydd cyfyngiadau COVID, ac roeddent yn ansicr pa mor ymarferol 

fyddai derbyn parsel mawr a thrwm 'pe na bawn i'n gweithio gartref'. 
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4. Cynnwys y bwndel 

4.1 Mae'r adran hon yn cyflwyno canfyddiadau sy'n ymwneud â chynnwys y bwndeli 

babi, gan gynnwys barn rhieni ar y cynnwys ac unrhyw effaith sy'n dod i'r amlwg ar 

benderfyniadau gwario. Mae canfyddiadau'r gwerthusiad mewn perthynas â barn 

rhieni am gynnwys y bwndel yn debyg iawn i'r canfyddiadau o''r cyfweliadau a 

grwpiau ffocws gyda rhieni fel rhan o'r ymchwil datblygu cynnar a wnaed gan 

Lywodraeth Cymru i lywio penderfyniadau ar yr hyn y dylid ei gynnwys ym mwndel y 

rhaglen beilot.10   

Barn am yr eitemau yn y bwndel a'r defnydd ohonynt 

4.2 Gwnaeth y rhieni sylwadau hynod gadarnhaol ynglŷn â chynnwys y bwndel a'i 

ansawdd yn yr ymatebion i'r arolwg a'r cyfweliadau. Roedd y llawer yn synnu at 

nifer yr eitemau, ac at y ffaith bod y bwndel yn 'enfawr'.  

4.3 Roedd rhieni a ymatebodd i'r arolwg yn bwriadu defnyddio'r rhan fwyaf o'r eitemau a 

oedd yn eu bwndel babi. Yr eitemau a oedd fwyaf tebygol o gael eu defnyddio oedd 

y tywel bath â chwfl, gyda'r holl rieni'n bwriadu defnyddio hwn, a'r mat chwarae, 

gyda phob rhiant ond un yn bwriadu defnyddio hwn. Y bag oedd yr eitem leiaf 

tebygol o gael ei defnyddio ac eto roedd mwyafrif y rhieni (44 o blith o 57) yn dal i 

fwriadu defnyddio'r eitem hon.  

  

                                            
10 Llywodraeth Cymru (2019) Ymchwil cynnar i lywio datblygiad y cynllun peilot bwndel babi [Fel ar 23.02.21] 

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2020-05/ymchwil-cynnar-i-lywior-gwaith-o-ddatblygur-cynllun-peilot-bwndel-babi.pdf
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Ffigur 4.1: A yw rhieni'n bwriadu defnyddio eitemau sydd wedi'u cynnwys yn y 
bwndel babi 
 

 
Ffynhonnell: Arolwg o rieni a gafodd fwndel babi, n=57 (ond nid oedd pawb wedi ateb pob cwestiwn) 

 

4.4 Roedd hanner y bwndeli a ddosbarthwyd i rieni yn cynnwys sling babi ac roedd yr 

hanner arall yn cynnwys cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. O blith y rhai a 

ymatebodd i'r arolwg, roedd 27 wedi cael sling babi ac roedd 18 o'r rhain yn bwriadu 

ei defnydd, roedd pedwar nad oeddent yn bwriadu ei defnyddio a phump yn ansicr. 

Roedd cyfanswm o 34 wedi cael cewynnau y gellir eu hailddefnyddio ac roedd 13 

o'r rhain yn bwriadu eu defnyddio, roedd naw nad oeddent yn bwriadu eu defnyddio 

a 12 yn ansicr. 

4.5 Gofynnodd yr arolwg am sylwadau pellach ar pam na fyddai rhai eitemau'n cael eu 

defnyddio, a chafwyd ateb gan 20 o rieni.   

 Dywedodd 11 o rieni na fyddent yn defnyddio eitemau penodol (fel y sach 

gysgu), fel arfer gan eu bod eisoes yn berchen ar y rhain oherwydd bod 

ganddynt blant eraill, neu oherwydd eu bod wedi eu prynu neu eu cael yn 

anrheg.   
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'Mae gen i rai sachau cysgu eisoes ar ôl plentyn hŷn felly efallai y byddaf yn 

cadw'r rhai o'r bocs yn newydd ac yn eu rhoi i ffrindiau.' [Ymatebydd i'r 

arolwg] 

'Doedd dim angen rhai eitemau o ddillad arnaf gan fy mod i eisoes wedi 

prynu llawer o ddillad erbyn hynny.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

 Esboniodd saith rhiant pam na fyddent yn defnyddio'r cewynnau: nid oedd y 

syniad o gewynnau y gellir eu hailddefnyddio yn apelio atynt; roeddent yn 

meddwl y byddent yn 'rhy ddrud' neu nid oeddent eisiau'r gwaith golchi 

ychwanegol. Esboniodd un ymatebydd y byddai wedi bod yn well ganddi gael 

cewynnau mwy o faint na rhai ar gyfer babi newydd-anedig.  

'Dydy'r syniad o gewynnau y gellir eu hailddefnyddio ddim yn apelio ond dw i 

wedi eu rhoi i rywun a fydd yn eu defnyddio'. [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Roedd maint y cewyn y gellir ei ailddefnyddio yn addas ar gyfer babi 

newydd-anedig. Rwy'n gobeithio defnyddio cewynnau y gellir eu 

hailddefnyddio ar ôl y cam newydd-anedig pan fydd yr arferion toiled yn fwy 

rheolaidd a rhagweladwy. [Ymatebydd i'r arolwg] 

 Fe wnaeth dau ymatebydd sylwadau ar y thermomedr ac roeddent eisoes 

wedi prynu, neu'n bwriadu prynu, thermomedr digidol neu thermomedr clust.  

 Gwnaeth dau ymatebydd sylwadau ar liw yr eitemau - nid oedd un yn hoff o'r 

lliw glas gan ei bod yn cael merch ac roedd un arall o'r farn bod y lliwiau'n 

'rhy llachar'. 

4.6 Roedd y cyfweliadau â'r rhieni yn gyfle i drafod argraffiadau rhieni o'r eitemau yn 

fwy manwl ac archwilio pa eitemau a ddefnyddiwyd. Gwnaeth y rhieni sylwadau 

cadarnhaol iawn yn cyfweliadau am y math o eitemau a gynhwyswyd yn y bwndel 

ac ansawdd yr eitemau hynny. Dywedodd rhai rhieni eu bod yn synnu at ansawdd 

yr eitemau, gan esbonio er enghraifft bod ansawdd y defnyddiau yn cymharu'n dda 

â'r dillad yr oeddent wedi'u prynu, eu bod wedi'u gwneud o gotwm trwchus a/neu eu 

bod yn golchi'n dda.  

4.7 Pan ofynnwyd iddynt am yr hyn yr oeddent wedi'i ddefnyddio a'r hyn a oedd wedi 

bod yn ddefnyddiol, dywedodd pob rhiant ei fod wedi defnyddio'r rhan fwyaf o'r 

eitemau. Yr eitemau mwyaf defnyddiol, y cyfeiriodd hanner y rhieni atynt, oedd 
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amrywiol eitemau ymarferol fel y llieiniau mwslin, tywelion mamolaeth a phadiau ac 

eli bwydo o'r fron. Roedd pa mor ddefnyddiol yr oeddent yn rhannol gysylltiedig â'r 

cyfyngiadau a'r ffaith bod siopau ar gau oherwydd COVID-19, 'yn enwedig gan ei 

fod yn gyfnod mor rhyfedd ac na allech fynd i'r siop'. Dillad oedd yr eitem fwyaf 

defnyddiol wedyn (nododd saith o blith yr 16 o rieni mai dyma oedd yr 'eitem fwyaf 

defnyddiol), a nododd bron pob rhiant ei fod yn eu defnyddio, gan gynnwys y rhieni 

hynny â phlant hŷn. Dim ond un rhiant a ddywedodd nad oedd yn defnyddio'r dillad, 

a hynny oherwydd bod ganddi eisoes ddigon o rai ail-law a rhai yr oedd wedi'u cael 

yn anrheg, ac roedd hi eisoes wedi rhoi'r dillad i elusen. Roedd barn rhieni eraill yn 

amrywio o fod yn 'gwirioni' ar y dillad i 'rydyn ni wedi'u defnyddio ond gallen ni fod 

wedi ymdopi hebddyn nhw'. Cyfeiriodd tri rhiant yn benodol at y siaced gnu fel 

ffefryn.  

4.8 Nid oedd consensws ynghylch pa mor ddefnyddiol oedd y bag newid cewyn. 

Disgrifiodd pump o blith yr 16 rhiant a gyfwelwyd hwn fel un o'r eitemau mwyaf 

defnyddiol, ond dywedodd pump arall nad oeddent wedi'i ddefnyddio. Roedd 

mwyafrif y rhieni wedi defnyddio'r bag, naill ai fel prif fag, neu fel ail fag. Roedd y 

rhieni'n hoffi'r ffaith ei fod yn niwtral o ran rhyw ac yn hoff o'r lliw glas tywyll, ac 

esboniodd dwy o'r mamau eu bod wedi dechrau defnyddio'r bag fel ail fag, ond ei 

fod bellach wedi dod yn ddewis cyntaf gan mai hwn oedd yr un yr oedd eu partner 

gwrywaidd yn ei ffafrio. Esboniodd rhai rhieni na chafodd ei ddefnyddio rhyw lawer 

dim ond oherwydd y cyfyngiadau symud, ond eu bod yn rhagweld y byddent yn ei 

ddefnyddio'n amlach wrth fynd am wibdeithiau pan fyddai'r rheolau'n llacio a'r 

tywydd yn caniatáu. Roedd y pum rhiant nad oeddent wedi defnyddio'r bag eisoes 

wedi prynu un a/neu nid oeddent yn hoffi ei olwg.  

4.9 Roedd wyth o'r rhieni a gyfwelwyd wedi cael cewynnau y gellir eu hailddefnyddio yn 

eu bwndeli, ond nid oedd yr un ohonynt wedi eu defnyddio. Esboniodd hanner y 

rhieni hyn ymhellach eu bod wedi ei ystyried yn opsiwn, ac yn 'teimlo'n euog' nad 

oeddent yn defnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio er eu bod wedi 

penderfynu yn y pen draw nad oedd hynny yn apelio atynt, a hynny fel arfer am 

resymau ymarferol fel eu bod yn rhy flinedig, yn rhy brysur neu'n rhy sâl ar ôl yr 

enedigaeth. Esboniodd un fam ei bod yn dal i ystyried defnyddio cewynnau y gellir 

eu hailddefnyddio ond pan fyddai'r plentyn yn hŷn, ac nid rhai o'r maint a 

ddarparwyd:  
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'Fe wnaethon ni ymchwilio i hyn gryn dipyn ond fe wnaethon ni benderfynu yn ei 

erbyn, o leiaf ar gyfer y cam newydd-anedig. Efallai y byddwn ni'n eu defnyddio 

yn nes ymlaen, ond roedd y meintiau yn y bwndel yn rhai 0-3 mis felly fyddan 

nhw ddim yn cael eu defnyddio. Rydyn ni'n ystyried hyn ar gyfer nes ymlaen, ond 

maen nhw'n ddrud. (Ymatebydd i'r cyfweliad) 

Esboniodd un fam - a oedd wedi cael sling - fod gan gyngor Abertawe gynllun i 

helpu i dalu costau cewynnau y gellir eu hailddefnyddio, felly roedd hi'n credu y 

gallai'r rhai sydd â diddordeb eu defnyddio wneud cais i'r cynllun hwnnw.   

4.10 Yn gyffredinol, roedd yn well gan rieni gael sling na chewynnau y gellir eu 

hailddefnyddio. Roedd naw o'r rhieni a gafodd eu cyfweld wedi cael sling yn eu 

bwndel, a nododd chwech ohonynt eu bod wedi ei defnyddio. Roedd dwy fam arall 

eisoes yn berchen ar sling ac yn parhau i ddefnyddio'r rheini. Dywedodd un neu 

ddau o'r rhieni a oedd wedi cael cewynnau yn eu bwndeli eu bod wedi prynu sling 

eu hunain.   

4.11 Yn yr arolwg, gofynnwyd i rieni a oedd eitemau yn y bwndel na fyddent wedi 

meddwl eu prynu eu hunain a chafwyd ateb gan 27 o rieni. Nododd chwech nad 

oedd unrhyw eitemau na fyddent wedi'u prynu eu hunain (fel arfer gan nad oeddent 

yn rhieni am y tro cyntaf ac felly eu bod yn gyfarwydd â'r eitemau angenrheidiol). 

Nododd naw na fyddent wedi meddwl prynu'r thermomedr baddon a'r thermomedr 

ystafell, dywedodd pedwar na fyddent wedi meddwl prynu condomau, cyfeiriodd tri 

at y cewynnau y gellir eu hailddefnyddio, cyfeiriodd tri at y sling, dau at y tegan 

cysuro, dau at y cynhyrchion bwydo o'r fron (e.e. padiau'r fron) ac un at y mat 

chwarae.  

'Doeddwn i ddim wedi meddwl prynu thermomedr baddon felly mae hyn yn 

ddefnyddiol iawn a hefyd y cynhyrchion imi fy hun fel eli a phadiau bwydo o'r fron 

ac ati. Roedd hyn yn feddylgar ac yn ddefnyddiol iawn er mwyn imi allu arbed 

rhywfaint o arian a'i roi tuag at eitemau ar gyfer y babi.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Y sling, gan fod gen i un eisoes ar ôl fy mhlentyn cyntaf ond mae'n wahanol 

iawn, felly mae'n braf cael yr opsiwn o ddau nawr heb y gost o brynu'r ddau'. 

[Ymatebydd i'r arolwg] 

4.12 Fe wnaeth y rhieni a gafodd eu cyfweld dynnu sylw hefyd at ychydig o eitemau o'r 

bwndeli na fyddent wedi meddwl eu prynu eu hunain ond sydd wedi bod yn 
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ddefnyddiol iddynt. Yn benodol, amlygodd y rhieni y thermomedr ystafell / baddon, y 

sling, y cewynnau y gellir eu hailddefnyddio, gan roi sylwadau cadarnhaol 

cyffredinol am yr ystod eang o eitemau a gynhwyswyd. Nododd un rhiant na fyddai 

wedi rhoi cynnig ar y brand penodol o eli bwydo o'r fron ond ei bod wedi canfod ei 

fod yn gweithio'n dda, a nododd un arall fod y sachau cysgu wedi bod yn 

ddefnyddiol. 

'Wnes i erioed ddefnyddio sachau cysgu ar gyfer fy merch felly fyddwn i ddim 

wedi eu prynu, ond oherwydd bod y babi'n cicio ei flanced i ffwrdd, mae'n wych 

eu bod wedi'u cynnwys yn y bwndel ac mae wedi arbed imi eu prynu.' [Rhiant a 

gyfwelwyd] 

4.13 Nododd y rhieni a ymatebodd i'r arolwg hefyd a oedd unrhyw eitemau yr hoffent eu 

gweld yn y bwndel babi nad oeddent wedi'u cynnwys ynddo. Defnyddiodd sawl 

rhiant y cyfle hwn i fynegi eu diolch neu i egluro nad oedd ganddynt unrhyw 

awgrymiadau am ychwanegiadau at y bwndel. Nododd rhieni eraill eitemau penodol 

eraill yr hoffent eu gweld yn y bwndel: 

 Gofynnodd 12 am gewynnau gan nad oeddent wedi eu cynnwys yn eu 

bwndel hwy (nododd 4 yn benodol gewynnau y gellir eu hailddefnyddio; ni 

nododd yr 8 arall pa fath o gewyn); 

 Gofynnodd chwe rhiant am sling (eto nid oeddent wedi cael sling yn eu 

bwndel hwy);  

 Gofynnodd pedwar rhiant am boteli; 

 Cafwyd tri chais am gadachau untro (wipes) a hufenau;  

 Cafwyd dau gais am fenyg11 a dymis; 

 Roedd ceisiadau eraill (y soniwyd amdanynt unwaith) yn cynnwys gwlanen, 

rhagor o fibiau, llaeth fformiwla, sedd car, bath, monitor babi, pwmp y fron, 

bagiau storio llaeth, arbedwyr tethi12, pethau ymolchi i fabanod, gwlân 

                                            
11 Roedd Gweithwyr Iechyd Proffesiynol wedi cynghori yn erbyn y rhain yn yr ymchwil datblygu cynnar a 
wnaed gan Lywodraeth Cymru. Gweler Llywodraeth Cymru (2019), Ymchwil cynnar i lywio datblygiad y cynllun 
peilot bwndel babi [fel ar 23.02.21] 
12 Cynghorodd Gweithwyr Iechyd Proffesiynol yn erbyn cynnwys cynhyrchion arbenigol i helpu gyda bwydo o'r 
fron, fel arbedwyr tethi, yn y bwndel. Fe wnaethant argymell y byddai'n well i'r bwndel gyfeirio rhieni at weithiwr 

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2020-05/ymchwil-cynnar-i-lywior-gwaith-o-ddatblygur-cynllun-peilot-bwndel-babi.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2020-05/ymchwil-cynnar-i-lywior-gwaith-o-ddatblygur-cynllun-peilot-bwndel-babi.pdf
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cotwm, eitemau mislif/bagiau ysbyty, eitemau cyffredinol bwydo o'r fron, 

fitaminau babanod13 a mwy o lenyddiaeth.  

'Er bod un bib wedi'i ddarparu, credaf y gallai fod ychydig mwy o'r rhain, roeddwn 

hefyd yn meddwl tybed a ellid cynnwys menyg crafu gan eu bod yn hanfodol ac 

rwyf wedi darganfod nad ydyn nhw ar gael yn adrannau babanod y 

archfarchnadoedd...cynnyrch arall yr oeddwn i'n meddwl a allai fod yn 

ddefnyddiol yw cyfarpar bwydo/teganau cysuro ac efallai set o boteli newydd-

anedig gan fod cymaint o opsiynau ar gael ac rydym yn cael ein cynghori i brynu 

sawl un er mwyn gweld pa rai sy'n well gan y babi. Roeddwn i'n meddwl y gallai 

hyn fod yn syniad da i gyfyngu ar y gost.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

4.14 Nododd y rhieni a ymatebodd i'r arolwg hefyd a oedd unrhyw eitemau yr hoffent eu 

gweld yn cael eu hepgor o'r bwndel. Nododd deg rhiant fod pob eitem yn 

ddefnyddiol ac awgrymodd 23 eitemau y gellid eu hepgor:  

 Nododd saith y gellid hepgor y condomau, gydag ambell un arall yn nodi nad 

oeddent yn ymddangos yn angenrheidiol;  

 Nododd saith nad oedd angen dyblygu eitemau e.e. dim ond un mat newid 

yn unig ac un sach gysgu sydd eu hangen (neu o leiaf sachau o ddau faint 

gwahanol); 

 Nododd pedwar fod angen i'r dillad fod yn niwtral o ran rhyw a/neu efallai nad 

ydynt at ddant pawb; 

 Nododd tri efallai nad yw'r bag yn angenrheidiol a nododd tri arall hefyd 

efallai nad oedd y mat chwarae yn angenrheidiol, yn enwedig gan y gallai 

rhieni fod eisiau prynu eu fersiynau eu hunain o'r eitemau hyn; 

 Nododd dau efallai na fyddai angen eitemau bwydo o'r fron (fel padiau'r fron) 

ar gyfer pob rhiant e.e. os nad ydynt yn bwriadu bwydo ar y fron a nododd 

dau hefyd efallai na fyddai angen y sbwnj; a 

                                            
iechyd proffesiynol a allai sicrhau eu bod yn cael y cyngor cywir ac, os bydd angen, yr eitem sy'n gweddu orau 
i'w hanghenion unigol.   
13 Dywedodd gweithwyr iechyd proffesiynol nad oes angen fitaminau ar fabanod yn ystod misoedd cynnar eu 
bywyd.  
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 O ran ystod o eitemau eraill, dim ond unwaith y cawsant eu crybwyll, gan 

gynnwys y cewynnau y gellir eu hailddefnyddio, y siwt chwarae, sanau, y 

tegan cysuro, y cysurwr torri dannedd a'r thermomedrau. 

'Y condomau. Rwy'n deall bod angen hyrwyddo rhyw diogel a'ch bod chi'n fwy 

ffrwythlon ar ôl geni ond roedd yn teimlo braidd yn 'lletchwith'.' [Ymatebydd i'r 

arolwg] 

'Dw i ddim yn gallu bwydo o'r fron felly bydd yr eli a phadiau bwydo o'r fron yn 

wastraff. Gellid gofyn cwestiwn cyn derbyn y bwndel fel nad oes unrhyw beth yn 

cael ei wastraffu. Byddaf yn rhoi'r rhain i ffrind sy'n disgwyl babi.' [Ymatebydd i'r 

arolwg] 

 

Yr wybodaeth a'r negeseuon yn y bwndel 

4.15 Mae'r adran hon yn cyflwyno canfyddiadau sy'n ymwneud â'r wybodaeth i rieni a 

ddarparwyd yn y bwndeli babi. 

4.16 Dywedodd mwyafrif yr ymatebwyr (43 o blith y 57) eu bod wedi darllen y daflen 

(gweler y copi yn Atodiad B), a dywedodd wyth arall eu bod yn cofio'r daflen ac yn 

bwriadu ei darllen yn ddiweddarach. Dim ond pump a oedd yn cofio’r daflen ond nid 

oeddent wedi darllen y manylion ac nid oedd un yn cofio gweld y daflen. O blith y 43 

a ddarllenodd y daflen, dywedodd ychydig yn llai na hanner (19) fod rhywfaint o'r 

wybodaeth am gysgu'n ddiogel a llesiant meddyliol yn newydd iddynt, a dywedodd 4 

arall mai gwybodaeth newydd oedd hyn ar y cyfan. Nododd ychydig yn llai na 

hanner (18) fod y daflen yn cynnwys gwybodaeth yr oeddent eisoes yn ei gwybod, 

ac nid oedd un neu ddau yn cofio. 

4.17 Dywedodd bron pob un o'r ymatebwyr (54 o blith 57) eu bod wedi darllen y cerdyn 

ond nid oedd mwyafrif y rhain (46) wedi dilyn y dolenni i wefanna a oedd ar y 

cerdyn. Dywedodd saith rhiant eu bod wedi dilyn y dolenni ar y cerdyn ac roedd 

pedwar o'r farn bod y dolenni'n 'ddefnyddiol iawn' a thri yn credu eu bod yn 'eithaf 

defnyddiol'. 

'Rwy'n credu bod cymaint o wybodaeth yn cael ei darparu i famau newydd y 

dyddiau hyn fel ei bod yn wych cael rhywfaint o gyngor a argymhellir gan y 
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llywodraeth a rhoi man cychwyn ichi yn hytrach na theimlo eich bod yn cael eich 

llethu oherwydd bod cymaint o ddewisiadau ac ati.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Rwy'n fam am y tro cyntaf, er fy mod i'n 34, ac rwy'n teimlo ei bod yn hanfodol fy 

mod i'n dysgu cymaint â phosibl am y cymorth sydd ar gael a sut i ddiwallu 

anghenion fy mabi. Mae'r holl wybodaeth i'w chroesawu.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

4.18 O'r rhai a gafodd eu cyfweld, nid oedd tua thraean yn gallu cofio gweld y daflen 

neu'r cerdyn yn y bwndel (ac nid oedd un wedi talu sylw oherwydd ei bod wedi 

'gwneud y cyfan o'r blaen' gyda phlant eraill). Mynegodd tri o'r rhai a sylwodd ar yr 

wybodaeth farn gadarnhaol am y daflen ar gysgu'n ddiogel, gan nodi ei bod yn 

ddefnyddiol cael gwybodaeth am ddiogelwch wrth law; 'Doeddwn i ddim yn gwybod 

dim o hynny. Roeddwn i'n gwybod pethau sylfaenol am ddatblygiad plant drwy fy 

hyfforddiant ond mae'n wahanol iawn cael eich plentyn eich hun drwy'r dydd, bob 

dydd.' Roedd pedwar rhiant arall wedi darllen y cerdyn a'r daflen ac wedi cael 'cip 

sydyn' ar yr wybodaeth, gan nodi bod ei bod yn braf cael yr wybodaeth. Fe wnaeth 

tri rhiant awgrymiadau ynghylch gwybodaeth ychwanegol a fyddai’n cael ei 

chynnwys yn y bwndel; gwybodaeth ar sut i ymateb os yw babi yn tagu (neu 

gymorth cyntaf cyffredinol), gwybodaeth am yr eitemau a thalebau ar gyfer prynu 

pethau eraill, a thaflenni yn cyfeirio rhieni at wasanaethau cymorth a rhoddion lleol 

e.e. grwpiau eglwysi a banciau bwyd a dolenni i apiau defnyddiol. Fe wnaeth un neu 

ddau o'r rhieni a gafodd eu cyfweld awgrymiadau hefyd am wybodaeth ychwanegol 

i'w chynnwys, yn benodol mwy o wybodaeth am iselder ôl-enedigol (er bod 

gwybodaeth am iechyd meddwl wedi'i chynnwys yn y daflen) a chymorth 

ychwanegol gyda bwydo o'r fron.  

'Y daflen y gwnes i edrych arni oedd un y Lullaby Trust oherwydd eich bod chi'n 

clywed pethau da am hynny ym mhobman beth bynnag, felly fe wnaeth y daflen 

wneud imi feddwl y dylwn i gael cip. Cymerais ychydig yn llai o sylw o'r peth ar 

Facebook - dw i eisoes yn aelod o gryn dipyn o grwpiau magu plant ar apiau a 

Facebook. Ond dw i'n credu bod gen i'r daflen felly pe bai angen imi wirio [gallaf] 

gael golwg ar y daflen honno a dod o hyd i ble i gael cyngor ar hyn.' [Rhiant a 

gyfwelwyd]  
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5. Yr effaith sy'n dod i'r amlwg  

5.1 Bwriad bwndeli babi yw bod yn rhodd 'croeso i'r byd' gan Lywodraeth Cymru ac un 

o'u hamcanion yw 'hyrwyddo cyfle mwy cyfartal i rieni a'u babanod drwy leihau'r 

angen i wario ar bethau hanfodol ar gyfer y newydd-anedig.'14 Mae'r adran hon yn 

adrodd ar effaith bosibl bwndeli babi, yn seiliedig ar ymchwil gyda rhieni, gyda 

ffocws penodol ar sut mae'r bwndeli wedi helpu teuluoedd ac wedi effeithio ar eu 

penderfyniadau gwariant. 

Helpu teuluoedd 

5.2 Yn yr arolwg, gofynnwyd i rieni a oedd gwybod eu bod yn cael y bwndel yn effeithio 

ar yr hyn yr oeddent wedi ei brynu i'w babi. Ymatebodd bron i ddwy ran o dair o rieni 

(36 o blith 56) gan ddweud y byddent yn prynu llai o eitemau eu hunain gan eu bod 

yn y bwndel. Dywedodd nifer llai nad oedd y bwndel yn newid yr hyn y byddent yn ei 

brynu (11 rhiant) neu eu bod eisoes wedi prynu'r eitemau yr oedd eu hangen arnynt 

(10 rhiant). Dywedodd ambell un y byddent yn prynu mwy o eitemau gyda'r arian 

roeddent yn ei arbed, a dywedodd un neu ddau y byddent yn prynu mwy o eitemau 

gan fod y bwndel yn rhoi syniadau iddynt am bethau y gallai fod eu hangen arnynt.  

Ffigur 5.2: A oedd gwybod eu bod yn cael y bwndel yn effeithio ar benderfyniadau 
gwariant rhieni 
 

 
Ffynhonnell: Arolwg o rieni a gafodd fwndel babi, n=56 

                                            
14 Llywodraeth Cymru (2019) Datganiad ysgrifenedig: diweddariad ar gynllun peilot bwndel babi [fel ar 
23.02.21] 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddariad-ar-gynllun-peilot-bwndel-babi?_ga=2.65988526.1220402046.1614005623-1413956957.1614005623
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5.3 Yn ogystal, rhoddodd 25 o rieni sylwadau pellach yn ymwneud ag effaith derbyn y 

bwndel ar eu penderfyniadau gwario. Nododd y rhieni hyn yn bennaf nad oeddent 

wedi gorfod prynu eitemau penodol oherwydd eu bod wedi'u cynnwys yn y bwndel, 

gan nodi enghreifftiau fel y sach gysgu, y bag neu'r mat chwarae. Fe wnaethant 

nodi hefyd bod y bwndeli wedi eu helpu'n ariannol, gan eu bod yn arbed arian drwy 

beidio â gorfod prynu rhai eitemau. Rhoddodd y rhieni enghreifftiau o sut y byddant 

yn defnyddio'r arian a arbedwyd ganddynt i brynu eitemau eraill, ond dywedodd 

ambell un hefyd y byddai'n ddefnyddiol cael rhestr glir o gynnwys y bwndel yn 

gynharach yn eu beichiogrwydd gan y bydd rhai rhieni eisoes wedi dechrau prynu 

eitemau. Nododd ambell un ei fod eisoes wedi prynu llawer o'r eitemau ond 

roeddent yn dal yn ddiolchgar am y cyflenwad ychwanegol a mynegodd ambell un 

ganmoliaeth gyffredinol i'r bwndeli. 

'Roeddwn i wedi bwriadu prynu bag newid ond nawr does dim angen imi wneud 

hynny. Byddai hyn wedi bod yn gost eithaf mawr o'i gymharu ag eitemau eraill yn 

y bwndel felly roedd yn ddefnyddiol iawn.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Rhoddodd y bwndel syniadau imi pa eitemau yr oedd eu hangen arnaf ac fe 

wnaeth arbed ychydig o arian imi ar eitemau eraill yr oeddwn yn gwybod fod 

angen imi eu prynu ond na allwn eu fforddio ar y pryd e.e. thermomedr. Roedd y 

bwndel hwn yn berffaith i mi yn enwedig gan fy mod ar incwm isel ac yn rhiant 

sengl.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Rwyf eisoes wedi prynu'r rhan fwyaf o'r eitemau a hefyd wedi eu derbyn fel 

anrhegion. Nid yw'r siwtiau cysgu, y switiau babi na'r siacedi byth yn ormod. Mae 

angen llawer ohonyn nhw ar fabi er mwyn ei newid. Er bod gen i dywel eisoes, 

mae ail un bob amser yn ddefnyddiol, ac mae'r un peth yn wir am y sling babi.' 

[Ymatebydd i'r arolwg] 

'Byddwn wedi hoffi gwybod beth fyddai yn y bwndel yn gynharach nag wythnos 

28 gan y gallwn fod wedi arbed arian ar rai pethau roeddwn i wedi eu prynu 

eisoes er mwyn ei wario ar eitemau ychwanegol.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

5.4 Gofynnwyd i'r rhieni a gafodd eu cyfweld a oedd gwybod beth y byddent yn ei gael 

yn eu bwndel yn effeithio ar yr hyn y gwnaethant ei brynu ymlaen llaw. Esboniodd 

mwyafrif y rhieni (11 o blith 16) nad oedd gwybod eu bod yn cael y bwndeli yn 

effeithio ar yr hyn yr oeddent yn ei brynu ymlaen llaw. Fodd bynnag, roedd chwech 
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o'r rhieni hyn wedi prynu'r rhan fwyaf o'r eitemau yn gynharach yn eu 

beichiogrwydd, cyn eu bod yn gwybod yn union beth fyddent yn ei gael yn eu 

bwndel (gan awgrymu y gallai rhestr bendant o eitemau yn y bwndel fod yn 

ddefnyddiol yn gynharach yn ystod y beichiogrwydd) a nododd y pump arall 

amgylchiadau esgusodol (er enghraifft ar ôl cael nifer o roddion, paratoi ymhell 

ymlaen llaw ar gyfer gefeilliaid neu or-brynu ar gyfer plentyn cyntaf. 

'[Hwn] yw fy mhlentyn cyntaf felly es i dros ben llestri braidd a phrynu popeth. 

Efallai pe bai'n ail fabi yna byddwn i wedi meddwl mwy am y peth, a meddwl nad 

oes angen inni brynu'r eitemau gan y bydden ni'n eu cael yn y bwndel.' [Rhiant a 

gyfwelwyd] 

5.5 Dywedodd pum rhiant fod gwybod beth y byddent yn ei gael yn eu bwndel wedi 

effeithio ar yr hyn y gwnaethant ei brynu ymlaen llaw. Roedd y rhieni hyn wedi 

prynu rhai eitemau ond roedd y bwndel yn darparu eitemau ychwanegol nad 

oeddent wedi'u prynu eto. Nododd un neu ddau o rieni eu bod wedi oedi'n fwriadol 

cyn prynu eitemau nes eu bod wedi cael eu bwndel, er mwyn osgoi dyblygu. 

'Gyda fy merch, roeddwn i wedi paratoi'n fanwl a phrynais i lwythi o bethau nad 

oedd eu hangen arnaf....a chawsom lwyth o anrhegion hefyd, felly y tro hwn fe 

wnes i aros i'r bwndel babi gyrraedd cyn penderfynu beth i'w brynu.' [Rhiant a 

gyfwelwyd] 

5.6 Fodd bynnag, roedd mwyafrif y rhieni a gafodd eu cyfweld yn cytuno bod cael y 

bwndel wedi effeithio ar faint o arian roeddent yn ei wario ar bethau hanfodol ar 

gyfer eu babi newydd. Roedd y rhieni hynny a nododd fod y bwndel wedi effeithio ar 

yr hyn yr oeddent yn ei brynu ymlaen llaw wedi arbed arian yn sgil gorfod prynu llai 

o eitemau ymlaen llaw. Mynegodd ambell un a gyfwelwyd ei ddiolch a'i syndod at 

nifer yr eitemau 'drud' neu o ansawdd uchel a oedd yn y bwndel, gan nodi bod 

cynnwys eitemau o'r fath yn lleihau eu gwariant eu hunain yn sylweddol. Yn ogystal, 

roedd rhai rhieni nad oeddent wedi newid eu hymddygiad prynu ymlaen llaw yn dal i 

deimlo bod y bwndel wedi arbed rhywfaint o arian iddynt yn y tymor hir drwy 

ddarparu eitemau y gallent fod wedi'u prynu yn nes ymlaen yn ystod y 

beichiogrwydd. Er enghraifft, nododd rhieni nad oeddent wedi prynu sling neu 

thermomedr. Roedd lleiafrif yn teimlo nad oedd y bwndel wedi effeithio ar faint o 
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arian y maent yn ei wario ar bethau hanfodol i'r babi newydd, yn aml oherwydd eu 

bod wedi gweld cynnwys terfynol y bwndel yn rhy hwyr yn eu beichiogrwydd.  

5.7 Yn fwy cyffredinol, yn ystod eu cyfweliadau rhoddodd y rhieni sylwadau ar brif 

fantais y bwndel i'w teulu. Dywedodd ambell un y gall y bwndeli arbed arian i rieni a 

/ neu arbed ymdrech i brynu'r holl bethau newydd hanfodol y gallai fod eu hangen 

arnynt. Esboniodd ambell un fod y bwndeli yn weithred garedig gan Lywodraeth 

Cymru a oedd yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda, a 

phwysleisiodd eraill fod y bwndel yn helpu i roi tawelwch meddwl i ddarpar rieni gan 

nad oes angen iddynt boeni am brynu pob eitem hanfodol ymlaen llaw. Mynegodd 

eraill eu syndod a'u diolch am nifer yr eitemau a oedd wedi'u cynnwys yn y bwndel. 

Esboniodd ambell un hefyd ei bod yn ddefnyddiol cael eitemau y gallant eu 

defnyddio, gan gynnwys eitemau y gallant eu treialu heb orfod eu prynu eu hunain.  
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6. Gweithredu'r rhaglen yn y dyfodol 

6.1 Mae'r adran hon yn cynnwys y canfyddiadau sy'n ymwneud â chyflwyno a 

chyflawni'r rhaglen bwndeli babi yn y dyfodol, gan gynnwys barn ar newidiadau neu 

welliannau i'r bwndeli. 

Cyflwyno'r bwndeli babi yn ehangach a'u gwella 

6.2 Gofynnwyd i'r rhieni a ymatebodd i'r arolwg am unrhyw sylwadau ynghylch a ddylid 

cyflwyno bwndeli babi yng ngweddill Cymru, neu unrhyw awgrymiadau ynghylch sut 

y gellid gwella prosiect o'r fath yn y dyfodol; dewisodd 40 o rieni wneud sylwadau. 

Yn gyffredinol, roedd yr holl sylwadau'n rhai cadarnhaol, er enghraifft yn disgrifio'r 

bwndeli babi fel 'syrpréis hyfryd' a 'phecyn gwych i helpu mamau beichiog i baratoi.'  

'Mae ôl meddwl gofalus ar yr holl gynnwys, mae'r eitemau'n ddefnyddiol iawn, ac 

mae eu hansawdd yn rhagorol. Roeddwn i'n teimlo fy mod i wedi ennill y loteri 

pan agorais i'r bwndel! Mae wedi bod yn help mawr i mi, ac i lawer o famau eraill 

mae'n siŵr.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

6.3 Mynegodd traean o'r ymatebwyr (14 o blith y 40) farn y dylai'r cynllun fod ar gael 

ledled Cymru. Mynegodd tua hanner y rhai a gyfwelwyd y farn hon hefyd, gan 

esbonio yn aml bod bwndel yn ddefnyddiol iawn i bob rhiant ac y dylai pawb deimlo 

bod ganddynt hawl i gael un beth bynnag fo'u hamgylchiadau. Roedd ambell un o'r 

rhieni hyn yn cydnabod efallai na fyddai adnoddau ar gael i ddarparu bwndeli babi i 

bob darpar riant (ac os felly gallai'r bwndeli gael eu rhoi i'r rhai mwyaf anghenus, 

gan gynnwys y rhai sy'n rhieni am y tro cyntaf) ond byddai'n well eu darparu i bawb. 

'Dw i'n bendant yn credu y dylid ei gyflwyno i weddill Cymru. Mae'n golygu bod 

pawb yn cael ei drin yr un fath. ' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Roedd yn braf iawn ei gael, nid yw rhieni sy'n gweithio yn cael dim byd o gwbl, 

ond mae'n braf rhoi rhywbeth bach iddyn nhw, mae'n eu helpu nhw hefyd... roedd 

yn syrpreis hyfryd.' [Rhiant a gyfwelwyd] 

'Mae'n hael iawn ac rwy'n credu y bydd o help mawr i'r rhai mewn angen neu i 

bobl yn gyffredinol os oes arian ar gyfer hynny, oherwydd ei fod mor ddefnyddiol.' 

[Rhiant a gyfwelwyd] 
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6.4 Roedd 11 o ymatebwyr eraill i'r arolwg yn credu y dylid ehangu'r cynllun i ardaloedd 

eraill ond gyda diwygiadau. Er enghraifft, roedd saith yn credu y dylid blaenoriaethu 

'teuluoedd tlotach' a/neu y dylai'r cynllun fod yn seiliedig ar brawf modd ac 

awgrymodd pedwar y dylid diwygio'r cynllun fel bod rhieni ond yn cael yr eitemau y 

maent yn nodi sydd eu hangen arnynt, neu fel bod modd dychwelyd eitemau. 

Adleisiwyd y safbwyntiau hyn yn ystod cyfweliadau â rhieni; awgrymodd ambell riant 

y gallai'r prosiect fod yn seiliedig ar brawf modd yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod y 

bwndeli yn cael eu darparu i'r rhai mwyaf anghenus, ac roedd un neu ddau yn 

cydnabod na fydd pob rhiant eisiau'r un eitemau yn union.    

'Rwy'n credu ei fod yn beth da yn gyffredinol...Efallai y byddai'n braf cael dewis o 

eitemau neu optio allan o rai pethau er mwyn lleihau gwastraff, e.e. os oes 

gennych blentyn hŷn ac nad oes angen sling/mat chwarae arnoch chi yna gallech 

gael gweddill yr eitemau ond optio allan rhag cael y pethau hynny.' [Ymatebydd 

i'r arolwg] 

'Yr unig adborth y byddwn i'n ei roi yw y byddwn i'n hapus gweld y cynllun hwn 

yw un sy'n seiliedig ar brawf modd. Ar gyfer 'darpar rieni' fel fi, sydd â chyflog 

eithaf da, byddwn yn hapus i gael cwpwl o eitemau yn y bocs fel rhodd fach (mae 

hefyd yn hyfryd teimlo bod rhywun yn gofalu am rieni newydd). Ond yn bersonol 

byddwn yn fodlon aberthu llawer o'r pethau hyn pe bawn i'n gwybod y gellir eu 

rhoi i ragor o fenywod, a allai fod eu hangen yn fwy na fi.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

6.5 Ailadroddodd pum ymatebydd sylwadau a wnaed yn gynharach yn yr arolwg am yr 

angen i gael gwybodaeth am y bwndel yn gynharach yn ystod eu beichiogrwydd, a 

gwnaeth ambell un o'r rhieni a gafodd eu cyfweld sylwadau tebyg. 

6.6 Mynegodd pedwar ymatebydd i'r arolwg ac un neu ddau o'r rhieni a gyfwelwyd y 

farn mai dim ond ar gyfer y rhai sy'n rhieni am y tro cyntaf y dylai'r bwndeli fod ar 

gael. 

'Rwyf hefyd yn meddwl ar ôl ichi gael un bwndel, does dim angen ichi barhau i 

ddarparu bwndeli i blant eraill yn y teulu. Eu rhoi i'r rhai sy'n famau am y tro 

cyntaf ac sydd eu hangen nhw yw'r ffordd orau ymlaen yn fy marn i.' [Ymatebydd 

i'r arolwg] 

'Efallai y byddai'n well pe bai wedi'i dargedu gan fy mod yn tybio y bydd yn ddrud 

i'r llywodraeth, ac o ystyried y sefyllfa bresennol, byddwn i'n dweud yn bendant 
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eu rhoi i famau newydd, neu os oes bwlch mawr rhwng y plant.' [Rhiant a 

gyfwelwyd].  

6.7 Yn y cyfweliadau, gofynnwyd i rieni hefyd am eu barn am y posibilrwydd o 

gyflwyno'r cynllun a dywedodd pob rhiant yr hoffent i famau newydd eraill ledled 

Cymru gael y bwndel, fel y cawsant hwy. Fodd bynnag, fe wnaeth sawl rhiant 

ategu'r datganiad hwn gyda sylwadau yn cydnabod y gallai fod blaenoriaethau 

cyllido eraill, gan ddisgrifio eu bwndel fel 'rhywbeth neis ond nid hanfodol'. Pe bai'r 

cynllun yn cael ei gyflwyno, nid oedd consensws ynghylch pwy ddylai gael y 

bwndel: roedd rhai yn credu os na allai pob rhiant gael y bwndeli, y dylid eu targedu 

at rieni ar incwm isel; roedd eraill yn credu mai'r rhai sy'n famau am y tro cyntaf 

ddylai gael y flaenoriaeth, ac roedd eraill yn credu y dylai fod ar gael i bawb fel 

rhodd i groesawu pob babi.  

6.8 Nid oedd consensws ymhlith y bydwragedd a gafodd eu cyfweld o ran ai'r cynllun 

bwndeli babi oedd y ffordd fwyaf addas o helpu darpar famau. Roedd bydwragedd 

yn tueddu i ffafrio targedu'r bwndeli at deuluoedd ar incwm isel, gan fod rhoi'r 

bwndel i bawb 'yn ymddangos yn amhriodol' mewn cyfnod pan mae pwysau ar 

adnoddau. Fodd bynnag, roeddent yn cydnabod na fyddai pob teulu a fyddai angen 

y bwndeli neu sy'n elwa ohonynt o reidrwydd yn cael ei nodi pe na bai'r bwndeli ar 

gael i bawb.  

Barn ynghylch cael bwndeli ar gyfer eu babi nesaf 

6.9 Pe byddent yn cael babi arall, byddai ychydig dros ddwy ran o dair o'r rhieni a 

ymatebodd i'r arolwg (37 o blith y 53 a ymatebodd) eisiau bwndel babi arall; 

esboniodd 19 o'r rhieni hyn y rheswm dros hynny. Nododd naw rhiant y byddent 

eisiau bwndel arall oherwydd eu bod wedi'u plesio'n fawr gyda'r bwndel a gawsant. 

Nododd wyth arall y byddent eisiau bwndel arall ond y dylid newid yr eitemau yn yr 

ail fwndel i ystyried yr hyn yr oedd rhieni eisoes wedi'i gael a / neu'r hyn yr oedd ei 

angen ar rieni yr eildro. Nododd un neu ddau y byddai angen eitemau ychwanegol 

er mwyn ystyried 'traul' neu'r ffaith y gallai rhieni fod wedi cael gwared ar eitemau 

erbyn hynny.  

'Cefais i a'm partner ein synnu'n fawr o gael y bwndel babi oherwydd nid yn unig 

yr oedden ni'n gwerthfawrogi ansawdd da pob eitem ond roedd nifer y pethau yn 

y bwndel yn golygu bod gennym eitemau i'n babi ar gyfer pob cam. Roedden ni'n 
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ddiolchgar iawn i gael rhywbeth gan y llywodraeth, yn enwedig yn ystod y 

pandemig ac rydym yn fwy ffodus nag eraill felly roedd hynny wedi ein cyffwrdd ni 

hefyd oherwydd fel arfer does dim byd i'w gael am ddim heblaw eich bod chi'n 

'gymwys' ar ei gyfer.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Rwy'n credu pe bawn i'n cael babi arall efallai na fyddai angen yr holl eitemau 

sydd wedi'u cynnwys yn y bwndel arnaf. Er enghraifft, gall thermomedr ystafell a 

thermomedr tymheredd fod yn gweithio'n iawn o hyd. Efallai ei fod yn ffordd fach 

o arbed arian i'r Llywodraeth yn hytrach na'u postio allan yn awtomatig.' 

[Ymatebydd i'r arolwg] 

'Rwy'n credu y dylai'r bwndel fod ar gael ar gyfer ail blentyn a byddai'r rhiant yn 

gallu dweud beth gawson nhw ar gyfer eu plentyn cyntaf a chael ambell beth 

ychwanegol ar gyfer ail blentyn. Hefyd, gall rhai dillad gael eu staenio a byddai 

angen rhai newydd. Byddai'r holl bethau ymolchi ar gyfer menywod yn cael eu 

defnyddio e.e. eli bwydo o'r fron a thywelion mamolaeth.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

6.10 Pe byddent yn cael babi arall, dywedodd ychydig yn llai na thraean o'r rhieni a 

ymatebodd i'r arolwg (16 o blith y 53 a ymatebodd) na fyddent eisiau bwndel babi 

arall; esboniodd pob un o'r 16 y rheswm dros hynny. Yn gyffredinol, mynegwyd barn 

gadarnhaol iawn am y bwndeli babi, ond esboniodd y mwyafrif y byddent yn gallu 

ailddefnyddio llawer o'r eitemau a gawsant a/neu awgrymwyd y dylid darparu'r 

bwndeli i'r rhai sy'n rhieni am y tro cyntaf neu'r rheini sy'n ei chael hi'n anodd yn 

ariannol. Awgrymodd un neu ddau opsiynau amgen; darparu ail fwndel babi a 

fyddai'n cynnwys eitemau a fyddai wedi 'treulio' (e.e. tywel babi) neu rodd ariannol 

fach i ganiatáu i rieni brynu eitemau untro hanfodol (e.e. cewynnau).  

'Dim ond oherwydd fy mod i'n teimlo ychydig yn ddigywilydd fy mod i wedi'i gael 

ar gyfer fy ail blentyn gan wybod y byddai o fwy o fudd i'r rhai sy'n famau am y tro 

cyntaf, rwy'n credu pe bawn i'n cael trydydd plentyn a chael bwndel, gallai hynny 

olygu bod rhywun sydd ei angen yn fwy na fi ddim yn ei gael. Fodd bynnag, nid 

yw'r ateb hwn yn adlewyrchiad ar y bwndel a gefais, dwi wir yn credu ei fod yn 

wych.' [Ymatebydd i'r arolwg] 

'Wrth gwrs, byddwn i wrth fy modd yn cael bwndel arall pe bawn i'n cael mwy o 

blant ond rwy'n credu y gallai'r eitemau bara'n hirach nag un babi ac yn ail, 

byddai'n well i fwy o bobl gael y bwndeli pan fyddant yn dod yn 
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famau/tadau/teuluoedd am y tro cyntaf. Pe bai bwndeli yn cael eu rhoi i'r rhai sy'n 

famau am y tro cyntaf yn unig, gallai hefyd leihau'r gost gan y byddai'n rhaid 

darparu llawer llai o fwndeli ledled Cymru bob blwyddyn. Felly, byddai'n ei 

gwneud yn fwy tebygol y byddai'r cynllun yn parhau i gael y cyllid/bod yn 

llwyddiant i'r rhai sy'n dod yn famau yn y dyfodol.' [Ymatebydd i'r arolwg] 
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7. Casgliadau 

7.1 Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru, bydwragedd a 

rhieni, gweithredwyd y rhaglen beilot yn effeithlon a chroesawyd y bwndeli gan rieni. 

Nodir rhagor o gasgliadau isod. 

Dylunio a chyflawni'r Rhaglen Beilot 

7.2 Cynlluniwyd y broses o weithredu'r rhaglen yn ofalus, ac er gwaethaf yr anawsterau 

ychwanegol a gododd yn sgil cyfyngiadau COVID-19, gweithredwyd y cynllun yn 

ddidrafferth. Adroddodd y rhieni fod y broses o glywed am y bwndeli, cofrestru ar eu 

cyfer a'u derbyn yn glir ac yn syml. Roedd y rhieni'n fodlon ar sut y cyrhaeddodd y 

bwndel, yn enwedig gydag ansawdd a nifer yr eitemau, ond os gweithredir y cynllun 

yn y dyfodol bydd angen ystyried ymarferoldeb dosbarthu parsel mor fawr pan nad 

yw pobl mor debygol o fod gartref.  

7.3 Roedd amseriad cofrestru a derbyn y bwndel yn briodol i'r mwyafrif o rieni ond yn 

rhy hwyr i rai. Byddai rhieni- a bydwragedd - yn croesawu cael rhestr benodol o 

gynnwys y bwndel ychydig wythnosau ynghynt na'r apwyntiad 28 wythnos. Pe bai'r 

rhaglen bwndeli yn cael ei chyflwyno, gwelwyd bod y dulliau ar gyfer cofrestru a 

danfon y bwndeli yn gweithio'n dda gyda'r niferoedd cymharol fach sy'n rhan o'r 

rhaglen beilot. Fodd bynnag, dylid rhoi ystyriaeth bellach i'r dulliau cofrestru gan y 

byddai'r dulliau a dreialwyd yn gofyn am neilltuo ychydig mwy o amser yn 

apwyntiadau'r bydwragedd.  

Cynnwys y bwndel 

7.4 Yn gyffredinol, roedd y farn am gynnwys y bwndel yn gadarnhaol iawn. Roedd y 

rhieni'n gwerthfawrogi'r rhodd, a defnyddiodd llawer ohonynt y cyfweliadau 

gwerthuso fel cyfle i fynegi eu diolch. Roedd sawl rhiant yn croesawu'r weithred 

garedig gan nodi fod derbyn y bwndel yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu 

cefnogi rhywfodd.  

7.5 Yn seiliedig ar gyfweliadau â'r rhieni, pe bai'r fenter yn cael ei chyflwyno, ni fyddai 

angen newid cynnwys y bwndeli rhyw lawer. Roedd rhai amgylchiadau sy'n effeithio 

ar ba eitemau sydd fwyaf defnyddiol i rieni e.e., anrhegion y maent wedi'u cael, 

beth, os rhywbeth, y gallant ei ddefnyddio gan blant eraill, hoffterau personol, ac 

agweddau cyffredinol rhieni tuag at gynllunio: roedd y rhai a oedd yn rhieni am y tro 
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cyntaf yn tueddu i fod wedi prynu llawer o eitemau cyn cael y bwndel oherwydd eu 

bod yn cynllunio ymlaen llaw ac oherwydd eu bod yn gyffrous; roedd rhieni â phlant 

hŷn yn tueddu i fod â rhai eitemau, ond nid pob un.  

7.6 Roedd bron pob un o'r rhieni a gafodd eu cyfweld wedi defnyddio llawer o'r eitemau 

yn y bwndel, os nad y rhan fwyaf o'r eitemau. Gwelwyd bod yr eitemau ymarferol 

bach yn arbennig o ddefnyddiol, a byddai rhieni'n croesawu rhagor o'r eitemau hyn. 

O blith yr eitemau gwerth uwch, y bag oedd yr eitem fwyaf poblogaidd ar gyfer tua 

thraean o'r rhieni, ond roedd traean arall eisoes wedi prynu bag neu roedd yn well 

ganddynt fag o fath arall. Defnyddiwyd y dillad gan bron pob rhiant; adroddwyd bod 

defnydd da yn cael ei wneud o eitemau fel y mat chwarae, sachau cysgu a 

thermomedrau er eu bod yn ail eitem neu'n eitem ddyblyg i rai rhieni.  

7.7 Roedd hanner y bwndeli yn cynnwys sling babi a'r hanner arall yn cynnwys 

cewynnau y gellir eu hailddefnyddio, ac roedd yn llawer gwell gan y rhan fwyaf o'r 

rhieni y sling. O'r rhieni a gyfwelwyd a oedd wedi cael cewynnau, nid oedd yr un 

ohonynt wedi eu defnyddio eto. Dylid ystyried ymhellach a ddylid cynnwys 

cewynnau mewn unrhyw fwndeli ac ystyried opsiynau amgen yn y dyfodol ar gyfer 

cyflwyno rhieni i gewynnau y gellir eu hailddefnyddio.  

7.8 Nid oedd y rhieni'n cofio rhyw lawer am y cerdyn a'r daflen, fodd bynnag, roedd un 

neu ddau o rieni'n hoff iawn o'r cerdyn. Gwnaed awgrymiadau ynghylch gwelliannau 

i'r wybodaeth ar y daflen gan gynnwys cyfeirio mamau at gymorth lleol a mwy o 

gyngor ar gymorth cyntaf sylfaenol i fabanod. 

Yr effaith sy'n dod i'r amlwg  

7.9 Cafwyd barn gymysg gan rieni ynghylch a oedd y bwndel wedi effeithio ar yr hyn yr 

oeddent yn ei brynu ymlaen llaw oherwydd bod rhai rhieni eisoes wedi dechrau 

prynu erbyn iddynt glywed am y bwndel neu dderbyn y bwndel neu oherwydd 

amgylchiadau penodol, megis bod ganddynt blant hŷn. Roedd mwyafrif y rhieni, 

fodd bynnag, o'r farn bod y bwndel wedi arbed o leiaf rywfaint o arian iddynt. Byddai 

darparu rhestr fanwl o eitemau a fyddai'n sicr o fod yn y bwndel yn cryfhau'r effaith 

hon pe bai'r rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y dyfodol.  

7.10 Y prif fudd a nodwyd gan rieni oedd bod y bwndeli yn gwneud iddynt deimlo eu bod 

yn cael eu cefnogi ar amser arbennig. Byddai mwyafrif y rhieni a gyfwelwyd yn 

dymuno cael bwndel arall ar gyfer ail blentyn pe bai'r cynllun yn dal i weithredu yn 
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eu hardal gan eu bod yn credu bod y bwndel yn dda iawn ond byddent yn hoffi cael 

bwndel llai neu un a fyddai ond yn cynnwys yr eitemau a fyddai wedi cael eu 

defnyddio neu a fyddai wedi treulio.  

Gweithredu'r rhaglen yn y dyfodol 

7.11 Roedd gwerthfawrogiad clir o'r bwndel gan rieni ac roedd bron pob un o'r farn y 

dylai rhieni eraill ledled Cymru gael y bwndeli os yn bosibl. O ran sut y dylid 

cyflwyno'r fenter, roedd gwahaniaeth barn ynghylch a ddylai fod ar gael i bob rhiant 

ynteu a ddylai fod yn seiliedig ar brawf modd a/neu gael ei thargedu at y rhai sy'n 

rheini am y tro cyntaf. Roedd rhai rhieni, a'r bydwragedd, yn cydnabod y gellir 

dadlau o blaid targedu'r bwndeli neu eu darparu i bawb, ond ar y cyfan, roedd y 

rhieni a gymerodd ran yn yr ymchwil hon yn gogwyddo rhyw fymryn tuag at sicrhau 

ei fod ar gael i bawb os yn bosibl. Pan gawsant eu cyfweld ar ddechrau'r broses o 

weithredu'r rhaglen, nid oedd consensws ymhlith y bydwragedd a gyfwelwyd 

ynghylch ai bwndeli babi oedd y ffordd fwyaf addas o helpu darpar famau, nac 

ynghylch a ddylai unrhyw raglen a gyflwynir yn y dyfodol fod ar gyfer pawb neu gael 

ei thargedu.  
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Atodiad A: Cynnwys y Bwndel 

 

Eitem

Maint Lliw/Patrwm
DELWEDD

Bag newid cario ar cefn Glas tywyll

Het Cotwm Babi newydd Gwyn

Trowsus Jersey 0-3 mis Llwyd 

Trowsus Jersey 3-6 mis Llwyd 

Sanau 0-3 mis Gwyn - Plaen

Sanau 3-6 mis Gwyn - Plaen

Siwt undarn llewys hir 0-3 mis Gwyn - Plaen

Siwt undarn llewys hir 0-3 mis Gwyn  with yellow stars

Siwt undarn llewys byr 0-3 mis Gwyn - Plaen

Siwt undarn llewys byr 0-3 mis Gwyn gyda chymylau glas

Siwt undarn dydd 3-6 mis Gwyn gyda sêr glas

Siwt undarn llewys byr patrymog 3-6 mis Gwyn gyda sêr melyn

Siwt undarn llewys byr patrymog 3-6 mis Gwyn gyda chymylau glas

Siwt cysgu llewys hir 0-3 mis Glas  

Siwt cysgu llewys hir 3-6 mis Glas   

Wales Baby Bundle Pilot: APS Product  Check List
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Ffynhonnell: Rhestr gynnyrch derfynol APS 

Siaced cnu 3-6 mis Llwyd

Cadachau muslin Gwyn - Plaen

Mat chwarae Amryliw

Sbwng Bath Melyn - arth

Tegan tawelu Llwyd - Ci

Mat newid Gwyn gyda balwns ar gefndir melyn

Sling babi Llwyd Marl

Sach Gysgu Gwyn gyda ser llwyd 

Sach gysgu Gwyn gyda ser glas

Tywel bath Gwyn - Plaen
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Atodiad B: Gwybodaeth a ddarparwyd gyda'r bwndel 
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Atodiad C: Hysbysiad Preifatrwydd 

 

 

 

Gwerthusiad Peilot Bwndeli Babanod - Arolwg Ar-lein 

 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad i gynnal gwerthusiad o'r Peilot Bwndeli 

Babanod. Nod y gwerthusiad hwn yw darparu tystiolaeth annibynnol i lywio penderfyniadau 

polisi a chyflawni ar gyfer cyflawni cenedlaethol, gan gynnwys asesiad o effeithiolrwydd ac 

effeithlonrwydd y prosesau peilot, a'r effeithiau tebygol. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd 

Arad yn casglu gwybodaeth trwy arolygon ar-lein gyda rhieni a dderbyniodd Fwndel 

Babanod. 

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Arad yn dileu unrhyw 

ddata personol a ddarperir trwy'r arolygon ar-lein, ac yn anhysbysu'r data unigol, cyn iddo 

gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a 

gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Arad a 

Llywodraeth Cymru. 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn 

a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Arad yw: Sioned Lewis 

Cyfeiriad e-bost: sioned@arad.wales 

Rhif ffôn: 029 2044 0552  

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi eu hymrwymiad i gefnogi teuluoedd ac i fynd i’r 

afael ag anghydraddoldeb. Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud fel rhan o Flying Start, 

Rhaglen Plant Iach Cymru a'r Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf yn dangos y gwerth y mae 

Llywodraeth Cymru eisoes yn ei roi ar sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau posibl 

mewn bywyd. Bwriad y peilot bwndeli babanod yw dangos yr ymrwymiad hwnnw 

ymhellach, trwy ddarparu rhodd o ddeunydd a chymorth ymarferol i fabanod a'u teuluoedd 

ar gam hanfodol yn eu bywydau. 
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HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon? 

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw 

wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei hadnabod yn uniongyrchol 

neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’. 

Mae Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad sy'n danfon y Bwndeli Babanod ar ran Llywodraeth 

Cymru wedi pasio cyfeiriadau e-bost derbynwyr Bwndeli Babanod i Arad at ddibenion e-

bostio dolen i arolwg ar-lein. Mae Arad yn cydlynu'r arolwg ar ran Llywodraeth Cymru. Nid 

yw'r arolwg yn dal eich cyfeiriad e-bost na'ch cyfeiriad IP fel rhan o gwblhau'r arolwg pan 

gaiff ei gyflwyno i Arad fel bod eich ymatebion i'r arolwg yn anhysbys. 

Nid yw'r arolwg yn gofyn am gasglu unrhyw ddata personol gennych chi. Os dewiswch 

ddarparu data personol ychwanegol mewn cwestiynau testun agored yna byddwn yn ceisio 

peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch. 

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, 

bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu 

o'r data ymchwil. 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data? 

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein 

tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a 

swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol.  

Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a 

thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Bydd y 

wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon yn llywio cyflawniad cenedlaethol yr ymrwymiad 

maniffesto hwn, er enghraifft, cynnwys bwndeli yn y dyfodol a sut y darperir y bwndel.  

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Arad bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. 

Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r 

data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Arad yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Arad 

ardystiad Cyber Essentials.   

Wrth gynnal arolygon, mae Arad yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Smart 

Survey. Rydym wedi sicrhau bod Smart Survey yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n 

disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r feddalwedd (e.e. mae'r holl 

ddata'n cael ei brosesu o fewn yr AEE).  

Mae gan Arad weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd 

amheuaeth o dorri, bydd Arad yn crybwyll hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu 

chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.  
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Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn 

cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn 

atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Arad yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i 

gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr 

adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr 

unigol.  

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?  

Bydd Arad yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol 

nad yw eisoes wedi'i ddileu yn cael ei ddileu gan Arad dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae 

hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Arad yn darparu fersiwn ddienw o'r data i 

Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi. 

Hawliau unigol 

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol 

rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r [prosiect] hwn, mae gennych chi'r hawl: 

 I gyrchu copi o'ch data eich hun;  

 I ni unioni gwallau yn y data hwnnw; 

 Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau); 

 Gofyn i ddileu eich data (mewn rhai amgylchiadau); a 

 Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd 

annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water 

Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: 

www.ico.gov.uk 

Gwybodaeth pellach 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan 

o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich 

hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â: 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: 

DataProtectionOfficer@gov.wales.  

 

 

  

http://www.ico.gov.uk/
mailto:DataProtectionOfficer@gov.wales
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Atodiad D: Canllawiau Pwnc a Holiadur Rhieni 

 

Canllaw Pwnc A: Cyfweliadau Cwmpasu â swyddogion polisi 

1. Eich rôl a'ch cyfranogiad yn y rhaglen beilot Bwndeli Babi; 

2. Eich dealltwriaeth o darddiad a nodau'r peilot 

3. Cyd-destun ehangach - sut mae'n cyd-fynd ag ymyriadau eraill neu gymorth arall  

4. Unrhyw faterion yr hoffech i'r gwerthuswyr eu harchwilio yn ystod y trafodaethau 

gyda rhieni a gweithwyr proffesiynol. 

5. Unrhyw awgrymiadau i gydweithwyr / rhanddeiliaid ehangach gael eu cyfweld fel 

rhan o (i) y cam cwmpasu a (ii) y gwerthusiad. 

 

 

Canllaw Pwnc B: Rhieni a gafodd fwndel babi 

  

Amdanoch chi - cwestiynau cefndir 

1. A allwch ddweud ychydig wrthyf amdanoch chi eich hun?  
  
Holwch:  

a. Cadarnhau pryd y cawsant y bwndel, a chadarnhau pryd y cafodd y babi (neu'r 
babanod) ei eni/eu geni.   
b. Beth yw eich oedran? (Categorïau) 
c. Gyda phwy arall ydych chi'n byw (ar wahân i'ch babi / babanod newydd)? A oes plant 
hŷn ar yr aelwyd?   
d. Beth yw eich statws cyflogaeth? Statws eich partner? (Yn gyflogedig ac ar 
absenoldeb mamolaeth ar hyn o bryd, yn gyflogedig ac yn gweithio ar hyn o bryd, ddim 
yn gweithio, rhiant sy'n aros gartref, mewn addysg, arall).  

Derbyn eich bwndel babi 
2. Pa mor glir oedd yr wybodaeth gan y fydwraig am y bwndel babi? Esboniwch.   

a. Pa mor glir oedd yr wybodaeth am yr hyn y byddai'r bwndel yn ei gynnwys a sut y 
byddech chi'n ei dderbyn?   
b. Pa mor glir oedd yr wybodaeth am bwrpas y cynllun?   
c. A oedd gennych unrhyw gwestiynau i'r fydwraig, ac a oedd yn gallu ateb y 
cwestiynau hynny?  

3. Beth oeddech chi'n ei feddwl am y cynllun bwndeli babi pan glywsoch amdano gyntaf?  
4. Beth ydych chi'n meddwl yw prif bwrpas y cynllun bwndeli babi, a'r hyn y mae'n ceisio ei 
gyflawni?   

a. Sut ydych chi'n teimlo bod hyn yn ategu, neu beidio, cymorth arall sy'n bodoli eisoes 
gan y bydwragedd, ymwelwyr iechyd, a ffynonellau ar-lein?  
b. Sut ydych chi'n teimlo bod hyn yn ategu, neu beidio, pecynnau rhoddion babanod 
eraill (e.e. pecyn bounty, bocsys archfarchnad, clybiau ar-lein etc)?  

5. Pa mor hawdd oedd y broses o gofrestru ar gyfer eich bwndel babi?   
6. A glywsoch chi am y bwndel ar yr adeg iawn yn ystod eich beichiogrwydd [atgoffa - yn ystod 
yr apwyntiad 28 wythnos]? Pryd fyddai wedi bod yn amser da?  
7. Sut y cafodd y bwndel ei ddanfon atoch chi? A oedd y dull hwn yn addas?   
8. A wnaethoch chi dderbyn y bwndel ar yr adeg iawn yn ystod eich beichiogrwydd? Pryd fyddai 
wedi bod yn amser da?  
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9. Ailadrodd: Unrhyw broblemau / awgrymiadau ynghylch cofrestru ar gyfer y bwndel a'i 
dderbyn? 

  
Eitemau yn y bwndel 

10. Beth oedd eich argraffiadau cyntaf o gynnwys y bwndel?  
11. Trafod rhai eitemau allweddol (cyfwelydd i'w rhestru)   

a. Ydych chi wedi bod yn defnyddio'r bag i gludo eitemau babi hanfodol? A fyddech chi 
wedi prynu/defnyddio bag fel arall? Holwch beth yw'r rhesymau. 
b. Ydych chi wedi bod yn defnyddio'r mat chwarae? Holwch beth yw'r rhesymau. 
Holwch a oedd y mat wedi'u hysgogi i feddwl am amser ar y bol.  
c. Ydych chi wedi bod yn defnyddio'r sach gysgu? Holwch beth yw'r rhesymau. Holwch 
a oedd y sach wedi'u hysgogi i feddwl am gysgu'n ddiogel.  
d. Ydych chi wedi defnyddio'r thermomedr tymheredd, y thermomedr baddon a'r 
thermomedr ystafell? Holwch beth yw'r rhesymau.  
e. Ydych chi wedi defnyddio'r dillad a thywel bath? Holwch beth yw'r rhesymau. Beth 
oeddech chi'n ei feddwl o'r meintiau? Beth oeddech chi'n ei feddwl o'u hymddangosiad 
a'u hansawdd?  
f. A oedd eich bwndel yn cynnwys cewynnau y gellir eu hailddefnyddio? Ydych chi wedi 
bod yn defnyddio'r cewynnau? Pam? A fyddech chi wedi prynu / defnyddio cewynnau y 
gellir eu hailddefnyddio fel arall?  
g. A oedd eich bwndel yn cynnwys sling babi? Ydych chi wedi bod yn defnyddio'r sling? 
Pam? A fyddech chi wedi prynu/defnyddio sling fel arall?  

12. Pa eitemau o'ch bwndel babi sydd fwyaf defnyddiol yn eich barn chi? (Cyfwelydd i gael rhestr 
er mwyn procio) 
13. Pa eitemau o'ch bwndel babi sydd fwyaf defnyddiol yn eich barn chi? (Rhestr) 

a. A oes unrhyw beth na wnaethoch chi ei ddefnyddio, neu nad ydych wedi'i 
ddefnyddio eto? Pam?  

14. A oes eitemau yn y bwndel a oedd gennych eisoes ar ôl plentyn hŷn / a oedd eisoes wedi'i 
dderbyn fel anrhegion? Beth oedden nhw a beth wnaethoch chi gyda'r eitemau hynny a oedd yn 
y bwndel?  

  
Penderfyniadau gwario 

15. A wnaeth gwybod beth fyddech chi'n ei gael yn y bwndel effeithio ar yr hyn brynoch chi cyn 
cael y babi? Os felly - sut?  
16. A wnaeth derbyn y bwndel babi effeithio ar faint o arian rydych wedi'i wario ar bethau 
hanfodol i'r babi newydd?  

a. Holwch:  Wedi gwario llai / wedi gwario mwy / yr un faint - pam?  
17. A oedd unrhyw beth yn y bwndel na fyddech wedi meddwl ei brynu eich hun? Os felly, 
eglurwch pa eitemau.   

  
Gwybodaeth yn y bwndel 

18. Ydych chi'n cofio'r daflen a'r cerdyn a ddaeth gyda'r bwndel? Disgrifiwch sut wnaethoch chi 
eu defnyddio?  

a. Prociwch - wnaethoch chi ddarllen? Wnaethoch chi edrych ar y dolenni i wefannau?  
b. A oedd yr wybodaeth ar y daflen (gwefannau os cawsant eu defnyddio) yn newydd 
ichi? A oedd yr wybodaeth yn ddefnyddiol ichi?  
c. A oedd unrhyw wybodaeth arall y bydden nhw wedi hoffi ei chael yn y bwndel? 
(Gwybodaeth gyffredinol neu am rai o'r eitemau).  

  
Sylwadau terfynol 

19. Beth, os unrhyw beth, oedd prif fudd y bwndel i chi a'ch teulu?   
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20. Yn olaf, mae'r Bwndeli Babi yn ardal Abertawe wedi bod yn rhan o dreial. Pe bai'r prosiect 
bwndeli babi yn cael ei gyflwyno mewn rhannau eraill o Gymru, a oes gennych unrhyw sylwadau 
neu argymhellion am sut y dylai hynny ddigwydd?  

c. Prociwch - unrhyw sylwadau ar y broses o gofrestru a derbyn y bwndel?  
d. Prociwch - unrhyw sylwadau ar y cynnwys. Beth, os unrhyw beth, yr hoffech chi ei 
weld yn y bwndel babi na chafodd ei gynnwys ynddo?   
e. Prociwch - unrhyw sylwadau ynghylch pwy ddylai gael y bwndeli? Pob rhiant neu 
unrhyw grŵp o rieni yn benodol?  

 

Holiadur Rhieni 

Bwndel Babi 

1. Cyflwyniad  

Mae'r arolwg hwn yn gofyn eich barn am y Bwndel Babi. 
 
Hoffai Llywodraeth Cymru glywed eich barn ar y bwndel babi rydych wedi'i dderbyn ac mae wedi gofyn i Arad 
gasglu'r safbwyntiau hyn. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn chwarae rhan allweddol i helpu Llywodraeth Cymru 
i wneud penderfyniadau am bwndeli babi yng Nghymru yn y dyfodol. 
 
Diolch am roi o'ch amser i gwblhau'r arolwg byr hwn, a ddylai gymryd tua 5 munud. Mae eich ymateb yn 
gyfrinachol ac ni chaiff ei rannu ag unrhyw drydydd parti. Ni chaiff unrhyw wybodaeth adnabod ei chynnwys 
mewn unrhyw adroddiadau cyhoeddedig. Mae rhagor o fanylion ar gael yn yr hysbysiad preifatrwydd trwy glicio 
yma. 
 
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwerthusiad, neu os oes gennych unrhyw sylwadau am unrhyw 
elfennau o'r gwaith, cysylltwch â: Sioned Lewis ar sioned@arad.cymru neu 02920 440552. 

 

2. Derbyn y bwndel  

Mae'r astudiaeth hon yn ymwneud â'r bwndeli babanod a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Pryd wnaethoch chi 
dderbyn eich bwndel? (Mae dyddiad bras yn iawn).  

 

    DD/MM/YYYY   

   
 

  

  

Beth yw'r dyddiad y disgwylir y babi?  

 

    DD/MM/YYYY   

   
 

  

  

https://arad.wales/pn00000471-privacy-notice-v1-cym-baby-bundles-pilot-evaluation-privacy-notice-for-online-survey/
https://arad.wales/pn00000471-privacy-notice-v1-cym-baby-bundles-pilot-evaluation-privacy-notice-for-online-survey/
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Ydych chi'n disgwyl un neu fwy o fabanod?  

 

   Genedigaeth sengl 

   Genedigaeth luosog (efeilliaid neu fwy) 

  

Os yw'ch babi eisoes wedi'i eni, nodwch y dyddiad geni:  

 

    DD/MM/YYYY   

   
 

  

 

3. Cofrestru ar gyfer y bwndeli babanod  

Mae'r ychydig gwestiynau nesaf yn ymwneud â chofrestru a derbyn y bwndel. 

 

Pa mor hawdd oedd y broses o gofrestru ar gyfer eich bwndel babi?  

 

Anodd iawn Ychydig yn anodd Niwtral Ychydig yn hawdd Hawdd iawn 

               

 

Esboniwch:   

  

  

Pa mor glir oedd y wybodaeth gan y fydwraig am y bwndel babanod?  

 

Aneglur iawn Gweddol aneglur Niwtral Gweddol glir Eglur iawn 

               

 

Esboniwch:   
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Ar gyfer pob un o'r datganiadau isod, i ba raddau ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno  

 

 Anghytuno'n 
Gryf 

Anghytuno Niwtral Cytuno Cytuno'n gryf 

Cyrhaeddodd y bwndel 
babi pan oeddwn yn ei 
ddisgwyl 

               

Roedd y bwndel babanod 
yn cynnwys yr eitemau 
roeddwn i'n eu disgwyl 

               

Mae'r eitemau o ansawdd 
uchel                

Roeddwn eisoes wedi 
prynu / derbyn llawer o'r 
eitemau yn y bwndel 

               

Roeddwn eisoes yn 
berchen ar lawer o'r 
eitemau ar ôl plentyn hŷn 

               

  

Gofynnwyd i chi gofrestru ar gyfer y bwndel babanod yn yr apwyntiad 28 wythnos gyda'ch bydwraig. A 
dderbynioch chi'r wybodaeth am y bwndel ar yr adeg iawn yn ystod eich beichiogrwydd? * 

 

   Roedd yn rhy fuan - byddai wedi bod yn well gennyf y wybodaeth yn agosach at y dyddiad y disgwylir y babi 

   Roedd yr amseru yn iawn 

   Roedd yn rhy hwyr - byddai wedi bod yn well gennyf y wybodaeth yn gynharach yn fy meichiogrwydd 

 

4. Esboniwch   

Pryd fyddai wedi bod yr amser mwyaf priodol ichi dderbyn gwybodaeth am y bwndel babanod?  

 

  

 

5. Cynnwys  
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Ar gyfer pob un o'r eitemau yn y bwndel, a allech chi nodi a ydych chi'n bwriadu defnyddio'r eitem? 
(Sylwch: roedd rhai bwndeli yn cynnwys gwahanol eitemau fel y gellir profi fersiynau amrywiol o'r bwndel)  

 

 Rwy'n bwriadu 
defnyddio hwn 

Nid wyf yn 
bwriadu 

defnyddio hwn 
Ddim yn gwybod Heb dderbyn hwn 

Y bag             

Siwt cysgu a siwt corff             

Siaced cnu 3-6 mis             

Mat chwarae             

Mat newid             

Tywel baddon â chwfl             

Sach cysgu             

Thermomedr             

Thermomedr baddon ac ystafell             

Sling babi (nodyn: ddim ym mhob 
bwndel)             

Cewynnau y gellir eu hailddefnyddio 
(nodyn: ddim ym mhob bwndel)             

 

Os nad ydych yn bwriadu defnyddio rhai eitemau, esboniwch y rhesymau pam:   

  

  

A oedd unrhyw beth yn y bwndel na fyddech wedi meddwl ei brynu eich hun? Os felly, eglurwch pa eitemau.  
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A oedd gwybod eich bod yn cael y bwndel wedi effeithio ar yr hyn brynoch i'ch babi? Os do - sut? Ticiwch bopeth 
sy'n berthnasol  

 

   Do - byddaf yn prynu mwy o eitemau gydag arian a arbedais 

   Do - byddaf yn prynu llai o eitemau fy hun gan eu bod yn y bwndel 

   
Do - byddaf yn prynu mwy o eitemau gan fod y bwndel wedi rhoi syniadau i mi am bethau y gallai fod eu 
hangen arnaf 

   Na - roeddwn eisoes wedi prynu'r eitemau yr oeddwn eu hangen 

   Na - heb newid yr hyn y byddaf yn ei brynu 

 

Ychwanegwch unrhyw sylwadau i gefnogi'ch ateb:   

  
 
 
 

 

6. Taflen a cherdyn  

 
Daeth y daflen hon gyda'r bwndel babi. Ydych chi'n cofio'r daflen? Ticiwch un o'r canlynol: * 

 

   Nid wyf yn cofio gweld y daflen 

   Rwy'n cofio'r daflen ond heb ddarllen y manylion 

   Rwy'n cofio'r daflen ond yn bwriadu edrych ar y manylion yn nes ymlaen 
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   Darllenais y daflen 

  

Fe wnaethoch chi ateb eich bod chi wedi darllen y daflen - a oedd y wybodaeth am gysgu diogel a lles meddyliol yn 
newydd i chi?  

 

   Oedd, gwybodaeth newydd ydoedd ar y cyfan 

   Oedd, roedd rhywfaint o wybodaeth newydd 

   Na, roedd yn wybodaeth yr oeddwn eisoes yn gwybod 

   Dwi ddim yn cofio 

  

 
Daeth y cerdyn hwn gyda'r bwndel babi. Ydych chi'n cofio'r cerdyn? Ticiwch un o'r canlynol: * 

 

   Nid wyf yn cofio gweld y cerdyn 

   Rwy'n cofio'r cerdyn ond ni wnes i edrych ar y manylion 

   Rwy'n cofio'r cerdyn ond yn bwriadu edrych ar fanylion y cerdyn ar amser arall 

   Darllenais y cerdyn 
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Fe wnaethoch chi ateb eich bod chi wedi darllen y cerdyn - pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'ch gweithredoedd: * 

 

   Darllenais y cerdyn, ond ni ddilynais y dolenni gwe ar y cerdyn 

   Darllenais y cerdyn, a dilynais y dolenni gwefan ar y cerdyn (gwefan, Facebook a / neu Instagram) 

  

A oedd y dolenni gwefan yn ddefnyddiol?  

 

   Oedd - defnyddiol iawn 

   Oedd - rhywfaint yn ddefnyddiol 

   Nac oedd 

 

Eglurwch eich ateb   

  
 
 
 

 

11. Barn ar y cynnwys  

Beth, os unrhyw beth, yr hoffech chi ei weld yn y bwndel babanod na chafodd ei gynnwys?  

 

  

  

Beth, os unrhyw beth, yn eich barn chi y gellid ei eithrio o'r bwndel?  

 

  

  

Mae 'bwndeli babanod' yn Abertawe yn brosiect peilot - a oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch a ddylid ei 
gyflwyno yng ngweddill Cymru, neu unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gellid gwella prosiect o'r fath yn y 
dyfodol?  
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Pe bai'r prosiect bwndeli babanod yn cael ei ymestyn ac ar gael yn y dyfodol, a fyddech chi eisiau bwndel babi arall 
pe byddech chi'n cael babi arall? * 

 

   Byswn 

   Na fyswn 

 

Eglurwch eich ateb:   

  
 
 
 

 

12. Yn olaf: amdanoch chi  

Mae'r ambell gwestiwn nesaf yn ymwneud â chi a'ch teulu. 

 

A oes plant yn eich cartref eisoes? (Heb gynnwys y babi y mae'r bwndel babi ar ei gyfer)  

 

   Oes 

   Nac oes 

  

Beth yw eich oedran?  

 

   O dan 18 

   18-24 

   25-34 

   35-44 
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   45 neu'n hŷn 

  

Beth yw eich prif iaith?  

 

   Cymraeg 

   Saesneg 

   Iaith arall 

  

Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl?  

 

   Ydw 

   Nac ydw 

   Mae'n well gen i beidio â dweud 

  

Beth oedd eich statws cyflogaeth ar yr adeg pan wnaethoch chi gofrestru ar gyfer y bwndel babanod?  

 

   
Cyflogedig - amser llawn 

   
Cyflogedig - rhan amser 

   
Cyflogedig - contract dim oriau 

   
Hunangyflogedig / Gweithiwr annibynnol 

   
Mewn addysg neu hyfforddiant 
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Ddim mewn gwaith na hyfforddiant - yn chwilio am waith 

   
Ddim mewn gwaith - ddim yn chwilio am waith 

   

Arall (nodwch): 

  
 

  

Oes gennych chi bartner neu briod yn byw gyda chi?  

 

   Oes 

   Nac oes 

  

Beth oedd statws cyflogaeth eich partner ar yr adeg y gwnaethoch gofrestru ar gyfer y bwndel babanod?  

 

   
Cyflogedig - llawn amser 

   
Cyflogedig - rhan amser 

   
Cyflogedig - contract dim oriau 

   
Hunangyflogedig / Gweithiwr annibynnol 

   
Mewn addysg neu hyfforddiant 

   
Ddim mewn gwaith na hyfforddiant - yn chwilio am waith 

   
Ddim mewn gwaith - ddim yn chwilio am waith 
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Arall (nodwch): 

  
 

  

Diolch - rydych wedi gorffen yr arolwg. Cliciwch ar 'Gorffen yr arolwg' isod. 
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