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Cyflwyniad 
Ceisiodd trydydd arolwg blynyddol Blociau Adeiladu PACEY farn holl weithwyr proffesiynol ym maes gofal 

plant a’r blynyddoedd cynnar yn gweithio yn Lloegr, ac am y tro cyntaf, y rheiny yng Nghymru. Mae’n rhoi 

archwiliad iechyd rheolaidd a gwerthfawr i ni ar gyflwr y sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar. Mae’r 

adroddiad hwn yn edrych yn benodol ar ganfyddiadau arolwg Blociau Adeiladu yng Nghymru ar gyfer 2018.  

Yn y gyfres, bydd adroddiad ar gyfer Cymru yn y dyfodol yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad hwn ac yn 

canolbwyntio ar Gynnig Gofal Plant Cymru. 

 

Roedd yr arolwg yn edrych ar ystod eang o faterion sy’n effeithio ar weithlu gofal plant a’r blynyddoedd 

cynnar, gan gynnwys profiad, datblygiad proffesiynol parhaus, amodau gwaith, materion ariannol a 

chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Felly mae’n rhoi archwiliad iechyd a thystiolaeth werthfawr ar gyflwr y sector 

gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru. 

 

Mae gofal plant a’r blynyddoedd cynnar ar frig yr agenda gwleidyddol o ran gweithredu Cynnig Gofal Plant 

Cymru a datblygu a gweithredu cyfres newydd o gymwysterau gofal plant ar gyfer y sector. Mae hyn er 

gwaethaf heriau megis Brexit ac economi sy’n crebachu.  

 

Bydd y gwaith o ehangu ardaloedd peilot Cynnig Gofal Plant Cymru gan arwain at ei weithredu’n llawn 

ledled Cymru erbyn mis Medi 2020 yn cefnogi teuluoedd sy’n gweithio gyda’r gost o ofal plant1. Bydd 

teuluoedd incwm canolig ac is yn cael mwy o gymorth gyda chostau gofal plant drwy gynlluniau Gofal Plant 

Di-dreth a Chredyd Cynhwysol. Mae Dechrau’n Deg hefyd yn darparu cyfleoedd gofal plant i deuluoedd 

cymwys â phlant rhwng 2 a 3 oed mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru.2 Bydd y gwaith sy’n cael ei yrru 

gan Gymwysterau Cymru mewn perthynas â datblygu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer Cymru o fis Medi 2019 ymlaen yn cymryd lle mwy na 200 o 

gymwysterau presennol, a byddant ar gael drwy gyfrwng ysgolion, addysg bellach a dysgu yn y gwaith3. 

 

Pa effaith y mae’r datblygiadau hyn wedi’i chael ar ymarferwyr gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yn 

gweithio yn y 3,851 lleoliad gofal plant a chwarae cofrestredig yng Nghymru, gan gynnwys 1,927 o ofalwyr 

plant, ac yn ogystal â’r 113 nani ar Gynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)? Roedd 

ein hymchwil diweddaraf yn edrych ar y cynnydd yn nifer y bobl oedd yn dadgofrestru oddi ar y rhestrau 

gwarchod plant yng Nghymru4 ac roedd y mater (sydd bellach wedi’i ddatrys, ond yr oedd yn mynd rhagddo 

yn ystod cyfnod yr arolwg hwn) ynghylch gwarchodwyr plant yn methu cael cyllid Cynnig Gofal Plant ar 

gyfer plant oedd yn perthyn5 yn cynnig tystiolaeth bod y sector yn parhau i fod dan bwysau.  
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Ein canfyddiadau  
Mae’r arolwg Blociau Adeiladu cyntaf ar gyfer Cymru yn cyfleu darlun o sector sy’n brofiadol dros ben, yn 

ymroddedig ac wedi ymrwymo i wella. Fodd bynnag, mae hefyd wedi datgelu nifer o bwyntiau pryder 

allweddol ynghylch cynaliadwyedd a gwella. 

 

Mae ein prif ganfyddiadau, yn enwedig ar gyfer gwarchodwyr plant yng Nghymru, yn cynnwys y pwyntiau 

canlynol:  

 

 Mae’r proffesiwn gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yn ansefydlog, gyda phobl yn symud i mewn ac 

allan o wahanol rolau a rolau cysylltiedig drwy gydol eu gyrfa, ond yn aros yn y sector yn yr 

hirdymor.  

 Mae gweithwyr proffesiynol ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yn cael llawer o werth o’u 

gwaith ac yn awyddus i wella. 

 Mae hyder ariannol ar gyfer y dyfodol yn uchel yng Nghymru, gyda 73 y cant yn dweud eu bod yn 

fwy hyderus, neu’r un mor hyderus am y deuddeg mis i ddod o gymharu â’r deuddeg mis diwethaf.  

 Mae gan y rhan fwyaf o leoliadau leoedd gwag a dim cynlluniau i ehangu yn y flwyddyn nesaf.  

  

Rydym yn gwneud cyfres o argymhellion ar ddiwedd yr adroddiad hwn sy’n amlinellu’r prif bwyntiau i’w 

hystyried, a hynny ar lefel genedlaethol ac ar lefel leol, gan bawb sy’n gweithio gyda’r sector. Bydd hyn yn 

sicrhau deilliannau cadarnhaol yn sgil buddsoddiad cyhoeddus sylweddol yn y sector, ac yn sicrhau 

mynediad at ofal plant a’r blynyddoedd cynnar o safon uchel yng Nghymru sy’n ateb anghenion plant a’u 

teuluoedd.   

Methodoleg  
Cynhaliwyd yr arolwg Blociau Adeiladu i Gymru 2018 ar-lein rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018. Cafwyd 

cyfanswm o 186 o atebion, yn bennaf gan warchodwyr plant o bob awdurdod lleol yng Nghymru.  
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Proffil yr ymatebwyr  
Roedd mwyafrif (90 y cant) yr ymatebwyr yn gweithio yn bennaf mewn lleoliadau gwarchod plant. Roedd 

llai na 1 y cant o’r ymatebion gan nanis ac roedd y 9 y cant arall yn dweud eu bod o ‘rolau eraill’ yn y sector 

gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, gan gynnwys meithrinfeydd dydd, cylchoedd chwarae, ysgolion ac 

Awdurdodau Lleol.  

 

 

 

Roedd proffil oedran y rhai a ymatebodd yn dangos bod dros 36% dros 50 oed ac ond 5% yn iau na 30 oed.  

Gwyddom fod hyn yn bennaf oherwydd bod llawer o warchodwyr plant yn dechrau yn y proffesiwn ar adeg 

cael plant ifanc eu hunain ac mae’r oed y mae mamau yn cael plant wedi codi yn y blynyddoedd diweddar, 

gyda’r mwyafrif dros 30 oed6. Gallai hyn achosi problemau posibl o ran cynaliadwyedd y sector yn y 

degawdau i ddod wrth i nifer o’r gwarchodwyr plant presennol gyrraedd oedran ymddeol.  

 

 

 

Prif rôl

Gwarchodwr plant

Gwarchodwr plant cynorthwyol

Nani

Arall

Oedran

20-30 31-40 41-50 51-60 61 a hŷn
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Mae’r cyfnod y mae’r rhai a ymatebodd wedi gweithio yn y sector yn dangos bod 26 y cant wedi gweithio yn 

y maes gofal plant a/neu flynyddoedd cynnar ers 20 mlynedd neu fwy. Mae 42 y cant wedi gweithio yn y 

sector ers 8 i 19 blynedd, gyda 19 y cant wedi gweithio yn y sector am lai na 3 blynedd. 

 

 

 

Mae’r cyfnewidioldeb o ran y rolau o fewn y sector yn amlwg yn ôl canlyniadau’r arolwg hwn. Mae 72 y cant 

o’r ymatebwyr wedi gweithio mewn mwy nag un rôl o fewn y sector. O’r rhai sydd ar hyn o bryd yn gweithio 

fel gwarchodwyr plant, canfuwyd bod gwarchodwyr plant cofrestredig wedi dod o amrywiaeth o rolau o 

fewn y sector, gan gynnwys gofal diwrnod llawn, nani, gofal sesiynol, clybiau cyn/ar ôl ysgol neu glybiau 

gwyliau a lleoliadau ysgol (a gynhaliwyd) yn y gorffennol.   

Arferion gofal plant a’r blynyddoedd cynnar 
Un o nodau craidd yr arolwg Blociau Adeiladu yw taflu goleuni ar natur fodern arferion gofal plant a’r 

blynyddoedd cynnar. Y darlun o ofal plant a’r blynyddoedd cynnar sy’n dod i’r amlwg yw un o broffesiwn 

amrywiol a gwerthfawr iawn y mae pobl yn tueddu i aros ynddo am flynyddoedd lawer.  

Y gwasanaethau a gynigir 
Gwyddom o’n gwaith yn PACEY fod lleoliadau gofal plant a’r blynyddoedd cynnar o hyd yn datblygu i ateb 

anghenion newidiol rhieni sy’n gweithio. Nid yw’n syndod bod ein harolwg wedi canfod bod gwarchodwyr 

plant yn darparu gofal hyblyg, gyda 77 y cant yn cynnig gofal cyn 8am a 30 y cant yn darparu gofal ar ôl 

6pm. Roedd llai na 2 y cant o’r ymatebwyr o leoliadau gwarchod plant yn cynnig gofal dros nos a 7 y cant yn 

cynnig gofal dros y penwythnos.  

 

Blynyddoedd a weithiwyd yn y sector gofal 
plant a'r blynyddoedd cynnar

llai na blwyddyn 1-3 blynedd 4-7 mlynedd

8-11 mlynedd 12-15 mlynedd 16-19 blynedd

20-25 mlynedd 26-30 mlynedd dros 31 o flynyddoedd
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Plant ag anghenion ychwanegol 
Dywedodd 21 y cant o’r ymatebwyr eu bod yn gofalu am blentyn anabl neu am blentyn ag anghenion dysgu 

ychwanegol. Gofynnwyd iddynt hefyd pe gofynnir iddynt ddarparu gofal am blentyn anabl neu blentyn ag 

anghenion dysgu ychwanegol pa ffactorau fyddai’n dylanwadu ar eu gallu neu eu penderfyniad i wneud 

hynny. Dywedodd 35 y cant na fyddai ganddynt unrhyw bryderon. O ran y prif bwyntiau a godwyd yn y 

maes hwn, gallai’r rhain gael eu datrys drwy ddarparu cymorth pellach i’r sector. Gall hyn fod naill ai’n 

ariannol, drwy grantiau ar gyfer cyfarpar, neu drwy hyfforddiant pellach neu arbenigol, sy’n dangos y gellir 

gorchfygu rhwystrau gyda chefnogaeth addas. Gellir ystyried bod graddau’r gofal sydd ei angen ar blentyn 

yn elfen bwysig iawn i warchodwyr plant yn arbennig os ydynt, yn aml yn gweithio ar eu pen eu hunain yn y 

lleoliad, yn gorfod ystyried anghenion y plant eraill sy’n defnyddio eu gwasanaeth. 

 

“Byddai’n rhaid i’r plant sydd eisoes yn y lleoliad ddod gyntaf ac y byddai angen sicrhau y gallaf barhau i 

gynnig yr un lefel o ofal i’r plant hynny.” 

 

“Mae posibilrwydd y gallai graddau’r gofal sydd ei angen ar unrhyw blentyn unigol effeithio… ar y lleoedd 

sydd ar gael. Gallai hyn effeithio ar ddichonoldeb ariannol lleoliad lle nad oes cyllid ychwanegol ar gael 

[mewn perthynas â darparu gofal un wrth un i blentyn].” 

 

“Cyhyd â bod yr hyfforddiant angenrheidiol wedi’i gynnal neu ar gael rwy’n hapus i ofalu am blentyn anabl. 

Byddai gennyf bryderon am faterion ymddygiad sy’n gysylltiedig ag anghenion dysgu ychwanegol oherwydd 

gallai hyn effeithio ar blant eraill yn fy ngofal.” 

 

Tynnodd warchodwyr plant sylw at bwyntiau eraill hefyd ynghylch mynediad i’w lleoliad (wedi’u lleoli yn y 

cartref) yn rhwystr o bosibl rhag darparu gofal i rai plant. 
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Oriau gwaith  
Mae gweithio oriau hir yn eithaf cyffredin yn y sector, gyda 42 y cant o’r ymatebwyr yn dweud eu bod yn 

gweithio o leiaf 45 awr yr wythnos. Mae hyn yn dangos, o ystyried bod y mwyafrif o’r ymatebwyr yn 

warchodwyr plant, bod yr oriau a weithiwyd yn adlewyrchu’r angen i ateb anghenion teuluoedd sy’n 

gweithio a darparu gwasanaeth hyblyg.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N
if

er
 y

r 
ym

at
eb

io
n
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Oriau gwaith mewn rôl gofal 
plant/blynyddoedd cynnar fesul wythnos

Llai na 20 awr yr wythnos 20-29 awr yr wythnos

30-44 awr yr wythnos O leiaf 45 awr
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Boddhad  
Er gwaethaf yr oriau hir, roedd hi’n amlwg bod bron pob un o’r ymatebwyr (97 y cant) yn teimlo bod 

gweithio ym maes gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yn ‘werthfawr’ neu’n ‘werthfawr iawn’.  

 

 

 

Pan ofynnwyd iddynt wneud sylw ar ba mor werthfawr oedd y rôl roedd yna deimlad cadarnhaol 

dros ben o ran gweithio gyda phlant ac yn y sector, ond codwyd mwy o bryderon ynghylch yr ochr 

‘fusnes’ o’r rôl. 

 

Eglurodd un ymatebydd: 

 

“Rwy’n teimlo bod yr amser rwy’n ei dreulio â’r plant ac yn gwneud gweithgareddau yn werthfawr 

dros ben, ond y rheswm nad ydw i wedi dewis ‘gwerthfawr iawn’ yma yn gyffredinol yw gan nad wyf 

yn teimlo bod yr holl waith papur, y cynllunio, rhoi tystiolaeth ac ati yn werthfawr a dydw i ddim yn 

teimlo bod y cyflog yn adlewyrchu faint o waith, ymdrech a gofal sydd ynghlwm wrth fod yn 

warchodwr plant. Caiff hyn ei adlewyrchu hefyd yn y ffordd y mae’r cyhoedd yn gweld gwarchodwyr 

plant, ar ôl cael sylwadau gan bobl megis “a wyt ti’n bwriadu dychwelyd i’r gwaith yn y dyfodol?” “a 

wyt ti’n mynd i gael swydd eto?” Dydw i ddim yn credu bod pobl yn deall bod gwarchod plant yn 

swydd bwysig iawn, ac yn llond llaw. Rydw i hefyd yn teimlo, os byddaf yn newid gyrfa yn y dyfodol, 

ni fydd rhoi “gwarchodwr plant” ar fy CV yn edrych yn dda iawn o safbwynt cyflogwyr y tu allan i’r 

maes gofal plant, oherwydd dydw i ddim yn credu bod llawer yn  ei ystyried yn swydd ‘go iawn’ os 

nad ydynt yn ei deall. Felly mae gweithio gyda phlant yn werthfawr iawn, eu gwylio’n tyfu, yn 

datblygu ac yn cyflawni, gweithio gyda (y rhan fwyaf o’r) rhieni, ond edrych ar y darlun cyfan a 

meddwl, yn gyffredinol, nad yw rhai elfennau o’r swydd hon yn werthfawr.” 

Pa mor werthfawr yw gweithio ym maes 
gofal plant a'r blynyddoedd cynnar i chi?

Gwerthfawr iawn Gwerthfawr

Ddim yn werthfawr iawn Ddim yn werthfawr o gwbl
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Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 
Ni cheisiodd yr arolwg hwn ailadrodd gwybodaeth mewn perthynas â chymwysterau a gynhelir gan y 

sector o ystyried y gwaith blaenorol a wnaed ar hyn a’r ‘gorlwyth o arolygon’ yr oedd nifer o 

ddarparwyr yn cyfeirio ato yn y maes hwn yn y blynyddoedd diweddar. Gellir dod o hyd i wybodaeth 

mewn perthynas â chymwysterau mewn arolygon deallusrwydd sector diweddar eraill, gan gynnwys: 

 

 Asesiad Digonedd Gofal Plant Awdurdod Lleol - ar gael gan Awdurdodau Lleol unigol Cymru. 

 Arolwg Gweithlu Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar Cwlwm 16-17 

 

Fodd bynnag, nid oedd yr arolwg yn gofyn cwestiynau ynghylch Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

(DPP). Yn ein harolwg, gofynnwyd faint o DPP oedd wedi cael ei wneud yn y 12 mis diwethaf.  

Diffiniad PACEY o DPP yw unrhyw beth a wneir i gynnal a gwella gwybodaeth a sgiliau, megis 

hyfforddiant; mynychu cyfarfodydd a gweithdai; darllen taflenni gwybodaeth, canllawiau ymarfer a 

chylchgronau; a/neu wneud defnydd o raglenni cymorth cyfoedion.  

 

Dywedodd dros hanner (56 y cant) yr holl ymatebwyr eu bod yn gwneud mwy na 20 awr o DPP y 

flwyddyn. Roedd llai na 3 y cant yn dweud eu bod yn gwneud dim.  

 

 

 

Pan ofynnwyd beth fyddai’n annog pobl i wneud mwy o DPP gan ddewis dim mwy na thri ateb, yr 

ateb mwyaf poblogaidd ymysg pawb oedd eu bod yn teimlo nad oedd ganddynt amser i ymgymryd â 

DPP (46 y cant). Roedd ymatebwyr hefyd am gael DPP mwy hygyrch (35 y cant); mwy o amser i 

wneud DPP (39 y cant) ac iddo fod yn fwy fforddiadwy neu gael ei gymorthdalu (30 y cant). Roedd 

ychydig dros chwarter hefyd yn ffafrio troi DPP yn gymwysterau uwch dros amser. Byddai chwarter 

arall yn dymuno cael staff cyflenwi i warchod plant yn ystod cyrsiau a chyfarfodydd dydd, ac roedd 

Oriau o DPP y flwyddyn

Dim 1-5 awr 6-20 awr 21-30 awr 31-50 awr O leiaf 51 awr

http://www.cwlwm.org.uk/childcare-and-early-years-workforce-survey-2016-17-results-arolwg-y-gweithlu-gofal-plant-ar-blynyddoedd-cynnar-2016-17-canlyniadau/
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chwarter arall am fwy o ddewisiadau lleol. 6 y cant yn unig ddywedodd nad oedd ganddynt 

ddiddordeb mewn gwneud mwy o DPP. 

 

Ychwanegodd un ymatebydd ei rwystredigaethau: 

 

“Rwy’n gwneud cymaint o DPP ag sy’n angenrheidiol i gael y cymwysterau sy’n hanfodol i mi i barhau 

i warchod plant ac yn darllen i gael y diweddaraf am y newidiadau parhaus i bolisïau a 

gweithdrefnau a gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru er mwyn cael adroddiad archwiliad da/rhagorol. 

Yn fy oed i, dydw i ddim yn bwriadu gwneud hyfforddiant gofynnol gan fyddai hynny yn debygol o’m 

harwain at ymddeol yn gynt nag y byddai wedi’i wneud fel arall. Mae gwybod os a beth sy’n 

berthnasol i Gymru wrth glywed gwybodaeth ar y newyddion, sydd gan amlaf yn sôn am Loegr ond 

heb fynd i’r ymdrech i wneud hynny’n glir, yn aml yn golygu gwastraffu llawer o amser ar y we yn 

ceisio dod o hyd i’r ateb.” 

Effaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
Un o ganfyddiadau mwyaf syfrdanol yr arolwg oedd yr effaith sylweddol yr oedd DPP yn y 

blynyddoedd cynnar yn ei chael ar arferion bob dydd a hyder. Dywedodd bron tri chwarter yr 

ymatebwyr fod ymgymryd â DPP wedi gwella eu harferion bob dydd, a dywedodd bron yr un nifer 

(67 y cant) ei fod wedi gwella eu hyder.  

 

Dywedodd hanner yr ymatebwyr hefyd fod DPP yn gwella cydnabyddiaeth gan eraill o ran eu 

proffesiynoldeb. Dywedodd 40 y cant hefyd eu bod wedi sylwi ar welliant yn eu gyrfa. Fodd bynnag, 

mae DPP yn cael llai o effaith ar incwm, gyda 10 y cant yn unig yn dweud bod ymgymryd â DPP wedi 

gwella eu hincwm.   
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Addysg gynnar a hawliau gofal plant  
Yn y degawd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cymorthdalu fwyfwy’r gost o addysg 

gynnar a gofal plant. Ar hyn o bryd, gall plant tair a phedair blwydd oed gael mynediad at addysg 

Cyfnod Sylfaen a ariennir yn rhan amser. Mae’r cynllun peilot ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru 

hefyd wedi galluogi rhieni plant tair a phedair blwydd oed sy’n gweithio i gael hyd at 30 awr yr 

wythnos o ofal plant wedi’i ariannu am 48 wythnos y flwyddyn os ydynt yn byw mewn ardal beilot. 

Yn ogystal â hyn, gall plant dwy flwydd oed sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg yng Nghymru 

gael 15 awr o ofal yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn. 

Darparu hawliau presennol  
Gofynnwyd i weithwyr proffesiynol gofal plant a’r blynyddoedd cynnar a oedd eu lleoliad ar hyn o 

bryd yn cynnig lleoedd yr ariennir drwy raglen Llywodraeth Cymru. Nid oedd yn syndod, o ystyried 

ein gwybodaeth am y sector o ran cyfleoedd i warchodwyr plant ddarparu addysg Cyfnod Sylfaen a 

ariennir, mai ond 1 y cant o warchodwyr plant oedd yn dweud eu bod yn cynnig hyn. Dywedodd 27 y 

cant o’r ymatebwyr eu bod yn cynnig lleoedd cynnig Gofal Plant fel rhan o’r cynllun peilot ac roedd 

13 y cant yn dweud eu bod yn cynnig Dechrau’n Deg. Roedd y mwyafrif (62 y cant) yn dweud nad 

oeddynt erioed wedi cynnig na darparu lleoedd a ariannwyd ac mae hyn yn dangos y gallai fod angen 

cymorth ar y sector gwarchod plant yn benodol yn ystod y gwaith o weithredu Cynnig Gofal Plant 

Cymru.  
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Pan ofynnwyd iddynt nodi eu rhesymau dros beidio â darparu lleoedd a ariennir, y pump ateb mwyaf 

poblogaidd oedd y canlynol (nodwch mai ond hyd at dri ateb oedd modd iddynt eu rhoi); 

 

Nid yw fy lleoliad yn gymwys i ddarparu lleoedd a ariennir   32% 

Nid oedd digon o alw am y lleoedd a ariennir yn fy lleoliad   15%  

Mae gormod o waith papur/biwrocratiaeth     12% 

Nid yw’r gyfradd fesul awr yn ddigon      11% 

Nid yw’r taliadau gan yr awdurdod lleol yn rheolaidd neu/nac yn ddibynadwy 7% 

 

Mae’r canfyddiadau hyn yn dangos bod angen newid i alluogi mwy o gyfleoedd i warchodwyr plant 

ddarparu gwasanaethau a ariennir ac mae angen edrych ar y rhwystrau hyn yng Nghymru.  

 

Rhagolygon ariannol a hyder  
Un o nodau craidd yr arolwg Blociau Adeiladu oedd mesur iechyd ariannol y sector a pha mor 

hyderus yr oedd pawb wrth edrych tuag at y dyfodol. Gofynnwyd i weithwyr proffesiynol gofal plant 

a’r blynyddoedd cynnar nodi pa mor broffidiol oedd eu lleoliad, pryd oedd y tro diwethaf iddynt 

gynyddu’r ffioedd a pha mor debygol oeddynt i’w codi eto yn y dyfodol, a faint o leoedd gwag oedd 

ganddynt. Fe’u holwyd hefyd am eu safbwynt ariannol a chynlluniau ar gyfer y dyfodol, sy’n arbennig 

o hanfodol yng ngoleuni’r newidiadau mawr y mae’r sector hwn yn eu hwynebu yn y misoedd i 

ddod.  

 

Proffidioldeb  
Yn arolwg eleni, dywedodd 67 y cant o’r ymatebwyr yr oedd y cwestiwn yn berthnasol iddynt, fod eu 

lleoliad wedi gwneud elw yn y 12 mis diwethaf. Dywedodd 21 y cant fod eu lleoliad wedi gwneud 

digon i glirio’r costau, 8 y cant yn dweud bod eu lleoliad wedi gwneud colled a 5 y cant yn ansicr.   

Dylid nodi yn ôl ein harbenigedd yn y sector nad yw gwarchodwyr plant yn aml yn cael cyflog cyson 

o’u busnes ac felly mae’r rhai sy’n dweud eu bod wedi gwneud elw, mwy na thebyg heb gymryd 

unrhyw gyflog i’w hunain i ystyriaeth. Dangosodd yr arolwg hefyd fod yna gynnydd yn y costau o 

gynnal busnes gofal plant ac roedd costau bwyd a chynnydd yn y Dreth Gyngor yn bryderon penodol. 
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Ffioedd  
Gofynnodd yr arolwg hwn i’r ymatebwyr nodi pryd oedd y tro diwethaf iddynt gynyddu eu ffioedd, a 

pha mor debygol oeddynt i’w cynyddu yn y flwyddyn i ddod. Dywedodd 51 y cant yr oedd y 

cwestiwn yn berthnasol iddynt, fod eu ffioedd wedi cynyddu yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Y pryder 

mwyaf oedd y 29 y cant o leoliadau oedd yn dweud nad oeddynt wedi cynyddu eu ffioedd ers dros 

bum mlynedd ac, o bosibl, yn dangos y pwysau ariannol y mae’r sector yn ei wynebu. 

 

 

 

Dywedodd 33 y cant o’r ymatebwyr yr oedd y cwestiwn yn berthnasol iddynt, fod eu lleoliad yn 

debygol o gynyddu eu ffioedd yn y 12 mis nesaf, gyda 59 y cant yn dweud y byddai hynny’n 

annhebygol ac 8 y cant yn ansicr.  

 

Sefyllfa ariannol

Elw Digon i dalu’r costau Colled Ddim yn siŵr

Pryd oedd y tro diwethaf i chi gynyddu 
eich ffioedd?

Llai na 6 mis yn ôl 6-11 mis yn ôl

1-2 flynedd yn ôl 3-4 blynedd yn ôl

o leiaf 5 mlynedd yn ôl
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Lleoedd gwag  
Dywedodd mwyafrif (53 y cant) yr ymatebwyr fod ganddynt o leiaf un lle gwag ar hyn o bryd y 

byddent yn hoffi ei lenwi, a dywedodd 47 y cant eu bod yn llawn.  

 

 

Hyder ariannol  
Roeddem am wybod, hefyd, pa mor hyderus oedd pobl o ran rhagolygon ariannol eu lleoliad dros y 

flwyddyn nesaf o gymharu â’r 12 mis diwethaf. Roedd ychydig yn llai na thri chwarter (73 y cant) 

ohonynt yr oedd y cwestiwn yn berthnasol iddynt wedi nodi eu bod naill ai’n fwy hyderus (30 y cant) 

neu'r un mor hyderus (43 y cant) yn rhagolygon ariannol eu lleoliad. Fodd bynnag, y pryder mwyaf 

oedd y tua 20 y cant oedd yn llai hyderus, yn enwedig o ystyried y tueddiad o ran dadgofrestriadau 

gwarchodwyr plant yng Nghymru fel y mae PACEY Cymru wedi adrodd arno yn flaenorol.  

Sefydlogrwydd ariannol oedd mater arall a gafodd ei godi yn yr adroddiad hwn.  

 

Pa mor debygol ydyw y byddwch yn 
cynyddu'ch ffioedd yn y 12 mis nesaf?

Tebygol iawn Gweddol debygol

Ddim yn debygol Ddim yn debygol o gwbl

Ddim yn gwybod

Lleoedd gwag

0 1 2 3 4 neu fwy
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Hyder sgiliau busnes 
Gofynnwyd a oedd y rhai a ymatebodd yn rhedeg eu busnes gofal plant/blynyddoedd cynnar eu 

hunain, pa mor hyderus oeddynt yn teimlo o ran eu gwybodaeth a sgiliau busnes craidd (e.e. 

marchnata, rheoli cyllidebau, cyfrifyddu a chyllid, TG, cyflogi a rheoli staff). Dywedodd y mwyafrif 

helaeth (81 y cant) eu bod naill ai’n hyderus iawn (24 y cant) neu’n hyderus (57 y cant). Y pryder yn 

hyn o beth oedd y 19 y cant a ddywedodd nad oeddynt yn hyderus a beth gellir ei wneud i gefnogi’r 

rhain. 

 

 
 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol  
Pan ofynnwyd pa mor debygol oedd hi y bydd eu lleoliad yn tyfu yn y 12 mis nesaf, er enghraifft 

drwy gael mwy o staff a/neu mwy o blant, dywedodd ychydig dros hanner (52 y cant) nad oedd 

ganddynt unrhyw gynlluniau i ehangu. Fodd bynnag, dywedodd dros draean (35 y cant) ei fod yn 

debygol. Pa mor debygol ydyw y bydd eich lleoliad yn tyfu yn y 12 mis nesaf? 

Hyder o ran rhagolygon ariannol

Tipyn yn fwy hyderus Ychydig yn fwy hyderus

Yr un mor hyderus Llai hyderus

Tipyn yn llai hyderus Ddim yn siŵr

Hyder o ran sgiliau busnes craidd 

Hyderus iawn Hyderus

Ddim yn hyderus iawn Ddim yn hyderus o gwbl
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Dywedodd mwyafrif helaeth (90 y cant) yr ymatebwyr y byddant yn dal i weithio ym maes gofal 

plant a blynyddoedd cynnar ymhen 12 mis.  

 

 

 

Pan ofynnwyd iddynt nodi beth, os o gwbl, fyddai’n eu hannog i adael y proffesiwn yn y flwyddyn 

nesaf, y rhesymau mwyaf poblogaidd a roddwyd oedd gofynion cofrestru ac archwilio (42 y cant), 

diffyg galw am leoedd/diffyg gwaith ar gael (53 y cant), dim digon o gyflog (30 y cant) ac oriau hir (16 

y cant). Unwaith eto, mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau gwaith PACEY Cymru mewn perthynas 

â’r rhesymau dros ddadgofrestriadau yng Nghymru ac maent yn bwyntiau i’w hystyried.   

 

 
 

Pa mor debygol ydy hi y bydd eich 
busnes/lleoliad yn tyfu yn y 12 mis nesaf, er 

enghraifft drwy gynyddu nifer y staff neu gymryd 
mwy o blant?

Tebygol iawn Gweddol debygol Ddim yn debygol

Ddim yn debygol o gwbl Ddim yn gwybod

A ydych yn rhagweld y byddwch yn dal i weithio 
ym maes gofal plant/blynyddoedd cynnar 

ymhen 12 mis?

Ydw Nac ydw Ddim yn gwybod
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Casgliad 
Mae’r adroddiad hwn yn dangos y problemau y mae’r ymatebwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac yn 

rhoi cipolwg ar anghenion a phryderon gwarchodwyr plant yng Nghymru yn benodol. Bydd y 

misoedd i ddod yn hanfodol ar gyfer y sector, wrth i Gynnig Gofal Plant Cymru gael ei gyflwyno yn 

ehangach ac wrth i rieni cymwys benderfynu p’un a ydynt am hawlio’r cynnig hwn. Canfu ein 

harolwg fod hyder yn rhagolygon ariannol ar gyfer y dyfodol yn gadarnhaol ac roedd gan fwyafrif y 

lleoliadau o leiaf rai lleoedd heb eu llenwi, a allai gefnogi’r galw cynyddol am leoedd a ddisgwylir. 

Mae’r stori gadarnhaol ddiweddar mewn perthynas â phlant yng Nghymru yn dangos bod cyfleoedd i 

ddylanwadu ar newid yng Nghymru, ond bod rhaid gwneud mwy i wella’r canlyniadau sydd dal eu 

hangen ar y sector. 

Argymhellion  
Yng ngoleuni ein canfyddiadau, bydd PACEY Cymru yn bwriadu gweithio’n agosach â Llywodraeth 

Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru, Awdurdodau Lleol, Cwlwm a phartneriaid allweddol eraill yn y 

meysydd allweddol canlynol: 

Cefnogi cynaliadwyedd 
 Cefnogi cynaliadwyedd busnesau gwarchodwyr plant drwy sicrhau bod cyfleoedd i ddarparu 

rhaglenni a ariennir, gan gynnwys Cynnig Gofal Plant, Cyfnod Sylfaenol a Dechrau’n Deg ar 

gael i warchodwyr plant ledled Cymru. 

 Ystyried goblygiadau penderfyniadau lefel strategol a wnaed gan yr Awdurdod Lleol ar y 

sector gofal plant ehangach - er enghraifft comisiynu gwasanaethau (gan gynnwys addysg 

blynyddoedd cynnar) a allai ddisodli lleoedd gofal plant presennol neu roi mathau penodol o 

ddarparwyr gofal plant dan anfantais mewn perthynas â chyfleoedd.  

 Sicrhau y rhoddir ystyriaeth i bwysigrwydd dewis rhieni mewn perthynas ag ariannu lleoedd 

gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, yn enwedig yn unol â datblygu’r cynnig gofal plant i 

gefnogi cynaliadwyedd darpariaeth gwarchod plant. 

 Parhau i wrando ar safbwynt y sector a’r materion penodol sy’n wynebu gwarchodwyr plant 

o ran datblygu, gweithredu, darparu a gwerthuso’r Cynnig Gofal Plant.  

 Sicrhau y gweithredir y canllawiau sy’n gysylltiedig â phlant sy’n perthyn yng Nghymru a 
pheidio â pharhau i gael effaith ar warchodwyr plant. 
 
 
 

 

 
 



19 

©Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar 2018  

Codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau y mae gwarchodwyr plant yn 
eu cynnig 

 Sicrhau bod awdurdodau lleol, canolfannau plant ac ymwelwyr iechyd yn hyrwyddo 

gwarchodwyr plant fel opsiwn i rieni sy’n chwilio am le a ariennir.  

 Mwy o waith partneriaeth â’r Ganolfan Byd Gwaith a phartneriaid eraill a nodwyd i sicrhau 

bod gwarchod plant yn cael ei weld fel dewis cadarnhaol o ran gyrfa. 

 Mewn partneriaeth ag Arolygiaeth Gofal Cymru a’r sector ehangach, adolygu diffiniad 

gwarchodwr plant cofrestredig. Mae hyn yn cynnwys ystyried:  

 

1. safbwynt clir mewn perthynas â nifer fwyaf y cynorthwywyr gwarchod plant y gellir eu 

cyflogi mewn lleoliad gwarchod plant.  

2. gofyniad clir, ysgrifenedig o ran cyflogi cynorthwyydd a diffiniad o’r hyn a olygir gan ‘weithio 

dan oruchwyliaeth’.  

3. safbwynt clir mewn perthynas â faint o warchodwyr plant cofrestredig all weithio gyda’i 

gilydd mewn un lleoliad dan y diffiniad o warchod plant.  

 

Gall y pwyntiau hyn achosi dryswch a byddai safbwynt mwy clir yn cefnogi cynaladwyedd busnes 

ac yn cysoni’r neges yn ogystal â darparu cyfleoedd datblygu o bosibl i rai lleoliadau. 

Gwella proffesiynoldeb a chefnogi gwella ansawdd 
 Sicrhau bod y llwybrau gyrfaol a chymwysterau yn addas at eu pwrpas ar gyfer gwarchodwyr 

plant cofrestredig a bod ystyriaeth a ffocws priodol yn cael eu rhoi i warchodwyr plant 

cofrestredig mewn cynlluniau strategol i gefnogi proffesiynoldeb parhaus y rôl gwarchod 

plant.  

 Cefnogi gwaith Arolygiaeth Gofal Cymru o ran cyhoeddi graddau ar gyfer y sector gofal plant 

a chwarae yng Nghymru o fis Ebrill 2019 a chyhoeddi adroddiadau gwarchod plant.  

Gwerthuso unrhyw effaith ar wella lleoliadau gwarchod plant. 

 Mapio’r cymorth sydd ar gael i warchodwyr plant mewn perthynas â sgiliau busnes craidd er 

mwyn eu cefnogi i wella a magu hyder.  

Proffil yr ymatebwyr 
Mae proffil o’r ymatebwyr fesul Awdurdod Lleol ar gael ar gais. 
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