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Cyflwyniad  
 
 

Prif Ddatganiad  
 
Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006 i sicrhau, i’r graddau y mae’n rhesymol ymarferol, bod y 
ddarpariaeth o ofal plant yn ddigonol i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal sydd angen gofal plant er mwyn eu galluogi—  
(a) i ddechrau gweithio, neu aros mewn gwaith, neu 
(b) i ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant y gellid yn rhesymol ddisgwyl iddynt ei gynorthwyo i gael gwaith.  
 
Mae gan yr Awdurdod Lleol hefyd ddyletswydd statudol i gynnal Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant o leiaf bob pum mlynedd ac i ddarparu gwybodaeth, 
cyngor a chymorth yn ymwneud â darparu gofal plant neu unrhyw wasanaethau neu gyfleusterau eraill, a allai fod o fudd i rieni, darpar rieni, plant neu bobl 
ifanc. 
 
 

 Cynnal yr Asesiad – Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant  
 
Bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn rhoi manylion am y cyflenwad gofal plant o fewn yr Awdurdod Lleol, ynghyd â'r galw am y ddarpariaeth 
hon. Dylai hyn alluogi'r Awdurdod Lleol i sefydlu a oes digon o ofal plant i ddiwallu anghenion teuluoedd yn yr ardal ac i nodi unrhyw fylchau posibl yn y 
farchnad gofal plant neu rwystrau sy'n atal teuluoedd rhag cael mynediad at ofal plant. 
 
Unwaith y bydd y bylchau a'r rhwystrau hyn wedi'u nodi, bydd cynllun gweithredu'n cael ei ddatblygu yn nodi sut mae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu mynd i'r 
afael â'r meysydd hyn a chefnogi'r farchnad gofal plant. 
 
Rhaid i'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ddangos bod yr Awdurdod Lleol wedi ystyried ac wedi asesu'r materion a nodir yn Rheoliadau Deddf Gofal 
Plant 2006 (Asesiad Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016 a'r Canllawiau Statudol. 
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Cyd-destun 
 
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn cadw manylion yr holl ddarpariaeth gofal plant ledled Sir Fynwy, yn gofrestredig ac yn 
anghofrestredig. Cwblhaodd 94% o ddarparwyr gofal plant cofrestredig eu ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) AGC yn 2021. Casglwyd 
gwybodaeth ychwanegol oddi wrth ddarparwyr gofal plant anghofrestredig a'r rhai nad oedd yn gallu cwblhau eu ffurflen SASS. Defnyddiwyd yr wybodaeth 
hon, ynghyd â data a gedwir eisoes gan yr Awdurdod Lleol, i lywio adrannau cyflenwad gofal plant yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP).  
 
Defnyddiwyd arolwg ar-lein a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru i ymgynghori â rhieni er mwyn casglu eu barn ar ofal plant, i ddadansoddi sut y caiff ei 
ddefnyddio ar hyn o bryd, i nodi rhwystrau posibl i ddefnyddio gofal plant ac i asesu’r galw am ofal plant yn y dyfodol.  
 
Ymgynghorwyd hefyd â rhanddeiliaid perthnasol ac adrannau eraill yr Awdurdod Lleol ac mae eu barn wedi'i hymgorffori yn y ddogfen hon. 
 
Cynhyrchwyd cynllun gweithredu a hwn fydd sail ein Cynllun Gwella Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar am y pum mlynedd nesaf. Bydd cynnydd a wneir yn 
erbyn y targedau hyn yn cael ei fonitro a'i adrodd yn fewnol bob chwarter. Bydd Adroddiad Cynnydd blynyddol yr ADGP yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru a bydd y cynllun gweithredu'n cael ei adolygu bob blwyddyn a'i ddiwygio, yn ôl yr angen.  Bydd cyllid sydd ar gael drwy'r Grant Cynnal Refeniw a 
chyllid grant allanol yn cael ei ddyrannu i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau yng nghynllun gweithredu'r ADGP. 
 
Cyn ei gyflwyno, bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cael ei rannu gyda chydweithwyr o fewn y Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc ac aelodau 
o Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Bydd hefyd yn cael ei rannu gyda Chynghorwyr Sir mewn cyfarfod Cabinet ar ddydd Mercher 2il 
Fawrth 2022. Yn dilyn hyn, bydd yr ADGP ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar wefan yr Awdurdod Lleol o 1af Ebrill 2022 am gyfnod o 28 diwrnod cyn 
ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
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Gweithio mewn Partneriaeth ac Ymgynghori  
 
Defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau i ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol a chasglu eu barn ar y galw, y cyflenwad ac ansawdd y ddarpariaeth gofal plant 
ledled Sir Fynwy; roedd yr ymgynghoriad hwn yn cynnwys holiaduron, sgyrsiau ffôn, e-byst, cyfarfodydd ar-lein a grwpiau ffocws. 
 

Partneriaid Cwlwm 
 
Mae mwyafrif y sefydliadau ambarél gofal plant yn cael eu cynrychioli ar ein Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (EYDCP) ac mae 
gennym ni berthynas waith da gyda nhw. Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a'r cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun gweithredu yn cael eu trafod 
mewn cyfarfodydd EYDCP. Mae nifer o sefydliadau Cwlwm yn derbyn swm bach o gyllid gan Gyngor Sir Fynwy i ddarparu cymorth i leoliadau eu aelodau ac 
rydym yn gweithio gyda’n gilydd i gytuno a monitro targedau. 
 
Fel rhan o’r broses ymgynghori, gofynnwyd i sefydliadau ambarél lenwi holiadur i fynegi eu barn ar ofal plant yn Sir Fynwy. Gofynnwyd iddynt hefyd am eu 
barn ar sut mae anghenion grwpiau agored i niwed yn cael eu diwallu ac unrhyw welliannau yr oeddent yn eu hystyried yn angenrheidiol. Ar y cyfan, nid 
oeddent yn teimlo eu bod yn y sefyllfa orau i wneud sylwadau ar ystod nac ansawdd y gofal plant yn Sir Fynwy, ond teimlai'r rhai a wnaeth fod ystod dda o 
ddarparwyr gofal plant a bod yr ansawdd yn rhagorol. Mynegwyd barn ganddynt fod darparwyr gofal plant yn Sir Fynwy yn cael eu cefnogi’n dda gan 
weithwyr datblygu Cwlwm a swyddogion awdurdodau lleol. Roedd bylchau a amlygwyd gan sefydliadau ambarél yn cynnwys yr angen am fwy o 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, argaeledd gofal plant i'r rhai sy'n gweithio oriau annodweddiadol a'r angen am fwy o glybiau ar ôl ysgol cofrestredig. 
Codwyd y mater o recriwtio a chadw staff cymwysedig fel pryder gan bob sefydliad ambarél, ynghyd â chynaliadwyedd lleoliadau oherwydd effaith 
pandemig Covid-19 a’r cynnydd mewn costau rhedeg. Roedd un o’r rhanddeiliaid yn pryderu y gallai lleoliadau newydd sy’n agor ar safleoedd ysgol beryglu 
disodli lleoedd gofal plant presennol mewn meithrinfeydd dydd, byddai hyn yn y pen draw yn arwain at feithrinfeydd dydd yn dod yn anghynaladwy neu’n 
faich ariannol mwy ar deuluoedd plant iau/heb eu hariannu. Hoffai rhanddeiliad arall weld darparwyr gofal plant yn cael eu cydnabod fel rhai medrus iawn 
ac yn cael eu talu'n briodol.   
 
Y prif ymateb mewn perthynas â gwelliannau i deuluoedd incwm isel oedd bod angen datblygu oriau gofal plant mwy hyblyg a hirach i gefnogi gweithwyr 
shifft a rhieni â phatrymau gwaith annodweddiadol. Mae fforddiadwyedd yn rhwystr i deuluoedd incwm isel a theimlai rhai rhanddeiliaid y byddai cefnogi 
datblygiad gofal plant cofrestredig hefyd yn cefnogi teuluoedd incwm isel trwy sicrhau eu bod yn gallu elwa ar gynlluniau cymorth ariannol lle bo'n gymwys. 
Mae traean o’r rhanddeiliaid yn credu y dylid ymestyn darpariaeth Dechrau’n Deg i bob ardal er mwyn i bob teulu incwm isel elwa ar ofal plant a chymorth 
am ddim.  
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Teimlai rhanddeiliaid fod y ddarpariaeth ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd yn dda iawn yn Sir Fynwy ac mae cymorth ariannol ar 
gael i alluogi lleoliadau i gyflogi staff ychwanegol i gyfannu'r plant hyn yn y lleoliad.  Roeddent yn cydnabod bod hyfforddiant yn y systemau ADY newydd 
wedi'i ddarparu a bod lleoliadau yn gyffredinol yn ymwybodol o'r gofynion y mae Deddf ALNET (Cymru) yn eu gosod arnynt.  
 
Mewn perthynas â gwelliannau i deuluoedd sy'n gweithio, mae rhanddeiliaid wedi nodi bod angen cyfleoedd gofal plant cofrestredig o ansawdd digonol ar 
gael i blant o bob oed, yn eu dewis iaith. Mae traean o'r rhanddeiliaid yn credu y dylid ehangu'r ystod oedran y gall plant gael mynediad i leoedd gofal plant 
a ariennir, gan fod hyn yn bwysau ariannol ar deuluoedd sy'n gweithio. Mae angen digon o gyllid a chymorth i atal codi ffioedd yn ddiangen. Dylai gofal plant 
fod ar gael ym mhob cymuned gan gynnwys ardaloedd gwledig Sir Fynwy, fel nad yw diffyg gofal plant yn yr ardal leol yn effeithio ar waith. Gall hygyrchedd 
a chost gofal yn ystod gwyliau ysgol fod yn her i rieni/gofalwyr sy’n gweithio ond gall gofal plant heb ei reoleiddio effeithio ar hyfywedd tymor byr a 
chynaliadwyedd hirdymor lleoliadau cofrestredig presennol. Codwyd cyfathrebu effeithiol ynghylch y Cynnig Gofal Plant hefyd fel ffactor. 
 
Mae’r holl randdeiliaid yn credu y dylid darparu cymorth ariannol i rieni i dalu costau gofal plant am gyfnod cychwynnol pan fyddant yn dechrau cyflogaeth 
ac y dylid ymestyn y Cynnig Gofal Plant i gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n chwilio am waith. 
 
 

Ysgolion 
 
Anfonwyd holiadur i bob ysgol gynradd i gael eu barn ar ofal plant ond prin oedd yr ymateb. Mae gan bob ysgol a ymatebodd ryw fath o ddarpariaeth gofal 
plant ar safle eu hysgol, yn amrywio o feithrinfeydd ysgol, cylchoedd chwarae, clybiau ar ôl ysgol a gofal plant heb ei gofrestru cyn i’w clwb brecwast am 
ddim ddechrau. 
 
Roedd bron pob ysgol a ymatebodd yn meddwl ei bod yn fuddiol lleoli gofal plant ar eu safleoedd ysgol.  Y prif reswm am hyn yw ei fod yn amhrisiadwy i 
rieni gan ei fod yn caniatáu iddynt weithio oriau hirach.  Dywedodd un ysgol, oherwydd ei bod yn darparu darpariaeth feithrin ysgol ran-amser yn unig, ei 
bod yn colli allan ar ffigurau presenoldeb oherwydd bod rhieni angen oriau hirach nag y gallant eu cynnig. Dim ond un ysgol oedd yn meddwl nad oedd gofal 
plant o fudd i'w hysgol ac y dylid ei gadw'n gwbl ar wahân, gan ei fod yn ddarpariaeth breifat a gallai ymddygiad o fewn yr ysgol ddirywio o ganlyniad i 
ddisgwyliadau is yn y clwb. Roedd pob ysgol ar wahân i un yn ymwybodol o ddarparwyr gofal plant yn eu hardal leol, gwarchodwyr plant oedd y rhain yn 
bennaf sy'n codi a gollwng o'r ysgol neu glybiau ar ôl ysgol gerllaw sydd â threfniadau cofleidiol gyda'r ysgol.  
 
Dim ond hanner yr ysgolion oedd yn ymwybodol o’r Cynnig Gofal Plant, ond mae’n bosibl bod hyn oherwydd nad oes gan y lleill feithrinfeydd ysgol, felly nid 
yw’n effeithio arnynt. Dywedodd un ysgol fod cael y 30 awr sydd ar gael i rieni wedi golygu eu bod wedi dewis meithrinfeydd preifat yn hytrach na mynychu 
meithrinfa’r ysgol, gan mai dim ond 12.5 awr yr wythnos y gallent ei gynnig. 
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Dim ond un ysgol oedd o'r farn bod digon o ofal plant yn lleol i ddarparu ar gyfer anghenion y teuluoedd sy'n mynychu eu hysgolion.  Mae pob ysgol arall yn 
teimlo bod gofal plant yn gyfyngedig yn lleol ac yn datgan bod rhieni wedi cysylltu â nhw ynglŷn â gofal plant.  Mae'r cais mwyaf poblogaidd wedi bod am 
ofal ar ôl ysgol, wedi'i ddilyn gan ofal yn ystod y gwyliau.  Mae clwb brecwast hefyd yn ymddangos yn broblem gan fod y galw yn fwy na'r capasiti mewn dau 
achos, er bod un ysgol wedi nodi bod clwb brecwast yn cael ei ddefnyddio fel gofal plant rhad ac nid oeddent yn teimlo mai dyna oedd y bwriad pan gafodd 
ei sefydlu. Mae dwy ysgol wedi ymateb y byddai ganddyn nhw ddiddordeb mewn sefydlu clybiau ar ôl ysgol yn eu hysgolion ac mae ganddyn nhw le i wneud 
hynny ond mae materion parhaus fel dod o hyd i staff cymwys a'u hariannu. Dywedodd bron pob ysgol y byddai rhieni yn eu hysgol eisiau gofal plant pe bai 
ar gael yn eu hysgol ond dywedodd sawl un y byddai rhieni’n cael trafferth talu costau gofal plant pe na bai ffrydiau ariannu ar gael.  Nid oedd un ysgol yn 
meddwl bod yna lawer o deuluoedd a oedd yn defnyddio neu angen gofal plant. 
 
Dywedodd mwy na hanner yr ysgolion a ymatebodd fod y pandemig covid-19 wedi effeithio ar eu gallu i gael gofal plant ar safle’r ysgol. Roedd hyn yn 
bennaf oherwydd yr angen i ddiogelu swigod a chyfyngu ar niferoedd, felly nid oedd yr holl blant yr oedd angen y ddarpariaeth arnynt yn gallu mynychu pan 
oedd yn ailagor. Nid yw’r mwyafrif o ysgolion yn meddwl y bydd y pandemig yn effeithio ar y defnydd o ofal plant yn eu hysgolion yn y dyfodol, ac eithrio un 
ysgol sy’n meddwl y bydd aflonyddwch tymor byr parhaus fel plant yn dal covid-19 gan arwain at niferoedd bach yn mynychu neu staff yn dal y feirws sy'n 
arwain at gau clybiau.  
 
 

Canolfan Byd Gwaith  
 
Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn gweithio gyda'r prosiect PaCE i helpu rhieni i gael cymorth gyda gofal plant wrth hyfforddi ac ennill sgiliau i gael swydd.  Mae 
Swyddog Cyflawni PaCE yn eistedd ar Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Sir Fynwy ac yn darparu diweddariadau rheolaidd, maent 
hefyd yn cysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a thîm Ymgysylltu’r Cynnig Gofal Plant. 
 
Mae Swyddog Cyflawni PaCE wedi gwneud y pwyntiau canlynol mewn perthynas â gofal plant yn Sir Fynwy:  

• Fel arfer mae lle ar gael mewn meithrinfa ysgol os yw rhieni'n dymuno cael mynediad i hwn.  

• Mae gofal cofleidiol yn gyfyngedig pan gaiff ei ddefnyddio gyda meithrinfa ysgol neu ddarpariaeth Dechrau'n Deg.  Yn aml mae'n rhaid i rieni 
ddefnyddio gwarchodwyr plant ond mae lleoedd gwarchodwyr plant yn gyfyngedig. Mewn rhai achosion, byddai’n well gan y rhiant gael mynediad 
i’w holl ddarpariaeth mewn meithrinfa breifat er mwyn derbyn buddion mwyaf y Cynnig Gofal Plant neu gredyd cynhwysol.  

• Wrth gefnogi rhiant sydd ar fin dechrau gwaith neu gwrs hyfforddi, maent yn cysylltu â gwarchodwyr plant yn yr ardal ac yn aml maent yn gweld 
nad oes ganddynt argaeledd ar y diwrnodau penodol sydd eu hangen arnynt. 

• Mewn rhai achosion, dim ond clwb y tu allan i oriau ysgol sydd heb ei gofrestru sydd ar gael i riant ac, felly, ni allant wneud cais am gyllid drwy 
Gredyd Cynhwysol ac mae hyn yn ei gwneud yn anhyfyw yn ariannol i’r rhiant dderbyn cynnig swydd. 

• Mae darpariaeth wyliau am ddim ar gael i rieni ar incwm isel ac mae hyn wedi helpu'r rhiant i aros mewn gwaith. 

• Yn gyffredinol, mae’n ymddangos bod prinder gwarchodwyr plant ar draws Sir Fynwy o gymharu â blynyddoedd blaenorol. 
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• Dim ond dau achlysur a fu pan nad yw rhiant wedi gallu dechrau gweithio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Roedd hyn o ganlyniad i'r gost i blant dan 
3 oed a'r diffyg argaeledd gyda gwarchodwyr plant. 

• Yr heriau ymddangosiadol sydd i ddod oedd bod y sectorau manwerthu a lletygarwch wedi dod yn fwy ffafriol i rieni sy’n gweithio mewn perthynas 
ag oriau rhan amser addas felly byddai’n anoddach hyrwyddo gyrfa mewn gofal plant a chyflogwyr yn profi lefelau staffio annigonol oherwydd bod 
rhieni sy’n gweithio yn methu â sicrhau gofal plant ar gyfer oriau gwaith annodweddiadol; byddai hyn yn gadael gwagle yn y farchnad lafur ac yn 
cynyddu rhwystrau gofal plant cymhleth i rieni. 

• Gallai cyfleoedd posibl ar gyfer gweithio mewn partneriaeth olygu y byddai’r Awdurdod Lleol, yr Adran Gwaith a Phensiynau a PaCE yn gallu 
gweithio gyda’i gilydd i ddarparu hyfforddiant a chymorth perthnasol i gyfranogwyr sy’n symud i’r sector gofal plant; dylai hwn fod yn hyfforddiant 
parhaus ac nid yn gwrs untro. Dylai fod cyllid digonol hefyd i farchnata gofal plant, darparu gofal plant a datblygu gofal plant i lenwi bylchau yn yr 
ardal leol. 

 
 

Cyflogwyr Lleol  
 
Ceisiodd Cyngor Sir Fynwy ymgynghori â chyflogwyr i nodi pryderon a bylchau mewn gofal plant a allai effeithio ar eu sefydliad mewn ffordd gadarnhaol 
neu negyddol. Yn fwy penodol, anfonwyd holiaduron at amrywiaeth o gyflogwyr lleol yn Sir Fynwy i ennyn eu barn a cheisio ystyried barn cyflogwyr ar alw, 
ansawdd, hygyrchedd a fforddiadwyedd gofal plant. Roedd yr ymateb gan fusnesau yn eithriadol o wael ac, felly, buom mewn cysylltiad â thimau Cymorth 
Busnes Lleol yn ardaloedd Y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent i edrych ar dystiolaeth anecdotaidd o unrhyw faterion gofal plant. Y casgliad o bob 
rhan o'r sir oedd bod yna faterion sy'n peri mwy o bwysau i gyflogwyr na gofal plant ar hyn o bryd. Yn wyneb y sefyllfa bresennol, mae'n rhaid i gyflogwyr 
fod yn fwy hyblyg gyda phatrymau gwaith ac amser i ffwrdd i'r staff. Dywedodd swyddog yn y tîm Cymorth Busnes: “Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw 
faterion gofal plant gyda busnesau Trefynwy, nid yw’n rhywbeth sydd erioed wedi codi.” 
 
 

Bwrdd Diogelu Lleol  
 
Cysylltwyd â Swyddog Arweiniol Diogelu mewn Addysg CSF ar ran y Bwrdd Diogelu Lleol, gan fod ganddi rôl yn cefnogi lleoliadau gofal plant Sir Fynwy gyda 
threfniadau a phryderon diogelu, ac roedd ei hymateb fel a ganlyn: 
“Mae tystiolaeth bod diogelu mewn lleoliadau o safon dda. Mae lleoliadau wedi ymrwymo i gwblhau hyfforddiant diogelu i'r safon a ragnodir ym Mholisi 
Diogelu Corfforaethol CSF; mae hunanasesiadau diogelu yn cael eu cwblhau a'u cyflwyno i'r ALl i'w hystyried; mae presenoldeb yn dda mewn diogelu 
tymhorol sy'n galluogi lleoliadau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am brosesau a datblygiadau diogelu; a lle codir pryderon diogelu am blant unigol a'u 
teuluoedd, mae ansawdd yr wybodaeth ddiogelu a ddarperir yn dda a gofynnir am gyngor priodol. Lle amlygir pryderon ynghylch trefniadau diogelu mewn 
lleoliad, mae parodrwydd i weithio gyda’r Awdurdod Lleol ac i geisio a dilyn cyngor i gefnogi gwelliant.”  
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Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  
 
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGiD) Sir Fynwy ar hyn o bryd yn darparu gwybodaeth a chyngor am ofal plant, addysg gynnar, y Cynnig Gofal 
Plant, Dechrau’n Deg, cyrsiau magu plant a gwasanaethau lleol i blant a phobl ifanc. Mae'r GGiD yn parhau i hyrwyddo darparwyr gofal plant newydd a 
phresennol, yn ogystal â darparu gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i helpu teuluoedd gyda chost gofal plant. Hyrwyddir gwybodaeth benodol 
am ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg a manteision bod yn ddwyieithog yn rheolaidd gan y GGiD. Darperir hyrwyddiad a chyngor dros y ffôn, e-bost, gwefan 
Dewis, gwefan y cyngor, Instagram, Trydar a Facebook. Derbynnir mwyafrif yr ymholiadau trwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol. 
 
Derbynnir adborth trwy ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, ffurflenni adborth ar wefannau a cheisiadau e-bost am adborth. Mae canlyniadau’r 
ymholiadau hyn fel a ganlyn:  

• Mae 89% o ymholwyr yn fodlon â'r wybodaeth y maent wedi'i derbyn drwy'r GGiD. 

• Mae 71% o ymholwyr yn defnyddio gofal plant y daethant i wybod amdano drwy'r GGiD. 

• Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, bu 11 ymholiad gan bobl sydd wedi methu â chael mynediad at ofal plant sy'n diwallu eu hanghenion.  
 
Mae'r arolwg rhieni yn nodi bod 65% o rieni yn gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth am ofal plant a 44.7% o rieni yn gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth 
am gymorth ariannol ar gyfer gofal plant.  

 
 

Grwpiau Ffocws gyda Phlant  
 

Ymateb 

Byddai 99% yn mynychu'r ddarpariaeth eto 

Roedd 96% yn hoffi'r staff yn y lleoliad 

Mae 95% wedi gwneud ffrindiau newydd 

Roedd 95% yn mwynhau eu hamser yn y ddarpariaeth 

Mae 88% eisiau teithio mwy llesol 
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Mae 80% wedi rhoi cynnig ar weithgareddau newydd 

Byddai 78% yn argymell y ddarpariaeth i rywun arall  

Cyrhaeddodd 66% o blant y lleoliad yn y car  

Cerddodd 31% i'r ddarpariaeth 

 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriadau mewn naw lleoliad gwahanol a chyfrannodd cyfanswm o 461 o blant rhwng 5 ac 11 oed at y gweithgaredd ymgynghori hwn. 
Roedd dosbarthiad yr ymatebwyr a’u hymatebion fel a ganlyn: 
 

 
 

 

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  
 
Mae’r Rheolwr Blynyddoedd Cynnar yn aelod o’r Fforwm Addysg Cyfrwng Cymraeg ac wedi cyfrannu at ddatblygiad y Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg 2022-2032. 
 
Mae’r targedau perthnasol ar gyfer pum mlynedd gyntaf y cynllun hwn fel a ganlyn: 

• Sefydlu Cylch Meithrin newydd yng Nghas-gwent fel bod gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gael mewn pedwar o’r pum prif anheddiad yn Sir Fynwy. 

• Sefydlu lleoedd gofal plant Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg yn ne'r sir. 

152

69
101

81

Ymatebwyr o Bob Ardal

Cil-y-Coed Y Fenni Trefynwy Cas-gwent
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• Mae gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy yn ddiogel ac yn gynaliadwy. 

• Mae galw a defnydd o leoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg o leiaf 100 ar draws y sir. 

• Mae mwy na 60% o ymarferwyr o fewn gofal plant yn hyderus wrth gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y lleoliad. 

• Sefydlu cynllun prentisiaeth i gefnogi ehangu gofal plant ar draws y sir, gan gynnwys mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg. 

• Cynyddu cyfradd trosglwyddo o ddarparwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg a darpariaeth feithrin i ddarpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg i 95%. 

 
Y camau gweithredu arfaethedig i gyrraedd y targedau hyn yw: 

• Parhau i gefnogi darparwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg presennol, yn sicr yn y tymor byr, i sicrhau eu bod yn gynaliadwy. 

• Archwilio cyfleoedd i sefydlu Cylch Meithrin yng Nghas-gwent ac un ym Mrynbuga fel bod gan bob tref yn Sir Fynwy opsiwn cyn-ysgol cyfrwng 

Cymraeg.  Wrth wneud hynny, byddwn yn parhau i gefnogi galw cynyddol am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg.   

• Ymestyn mynediad i leoedd gofal plant Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg yng Nghylch Meithrin Cil Y Coed yn ne'r sir fel bod plant o bob cefndir yn 

gallu manteisio ar ofal plant cyfrwng Cymraeg o ansawdd uchel.  Byddwn yn gweithio i feithrin y gallu i ddarparu cymaint o wasanaethau Dechrau’n 

Deg â phosibl drwy gyfrwng y Gymraeg; er enghraifft, Ioga Babanod a mynediad at Ymwelydd Iechyd sy'n siarad Cymraeg. 

• Parhau i weithio’n agos gyda Mudiad Meithrin i ddarparu cymorth i ddarparwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg presennol ac ysgogi’r galw am 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

• Parhau i ddarparu cyllid i’r Mudiad Meithrin tuag at gost Swyddog Cylch Ti a Fi ac i hyrwyddo’r gweithgareddau Cymraeg i Blant sy’n digwydd yn Sir 

Fynwy. 

• Darparu hyfforddiant i bob lleoliad gofal plant i adeiladu capasiti staff cyfrwng Cymraeg megis Cwrs 'Camau' Cwlwm, cefnogaeth 'Clebran' Mudiad 

Meithrin i leoliadau cyfrwng Saesneg a 'Croesi'r Bont' ar gyfer Cylchoedd Meithrin cyfrwng Cymraeg. 

• Datblygu cynllun prentisiaeth mewnol i annog mwy o siaradwyr Cymraeg i hyfforddi i weithio ym maes gofal plant yn y sir.  

• Gweithio gyda Mudiad Meithrin a darparwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg i sicrhau lefel uchel o drosglwyddo o leoliadau cyfrwng Cymraeg i 

ysgolion cyfrwng Cymraeg 
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Asesiad Llesiant Lleol 
 
Mae Asesiad Llesiant Sir Fynwy yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd. 
 
Mae’r Asesiad hwn yn seiliedig ar bum clwstwr: Y Fenni a'r cyffiniau; Trefynwy a'r cyffiniau; calon Sir Fynwy sy'n cynnwys Brynbuga a Rhaglan; Cas-gwent a 
Dyffryn Gwy Isaf; Glan Hafren sy'n cynnwys Cil-y-coed a Magwyr. Er mwyn sicrhau cysondeb, defnyddiwyd yr un pum clwstwr yn yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant ond, er hwylustod, rydym wedi cyfeirio at y rhain fel y Fenni, Trefynwy, Brynbuga a Rhaglan, Cas-gwent a Chil-y-coed. 
 
Mae Asesiad Llesiant Sir Fynwy 2022 yn rhoi dadansoddiad o’r boblogaeth fesul ardal a chanran y plant (0-15 oed) ym mhob ardal, mae hyn wedi’i grynhoi 
yn y tabl isod: 
 

 Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan 

Amcangyfrif Poblogaeth 27,000 20,000 19,762 17,000 10,476 

Canran 0 - 15 Oed 15.7% 16.8% 16.3% 16.9% 13.2% 

Nifer y Rhai 0 – 15 Oed 4,239 3,360 3,221 2,873 1,383 

 
 
Mae canran y boblogaeth sy’n blant yn debyg ar gyfer y rhan fwyaf o ardaloedd, ac eithrio Brynbuga a Rhaglan lle mae canran y plant 0 – 15 oed yn 
sylweddol is. Yn gyffredinol, mae gan Sir Fynwy boblogaeth sy’n heneiddio ac mae canran y plant 0 – 15 oed yn gostwng dros amser. 
 
Mae’r adran ar Ddatblygiad Plant yn cynnwys y datganiad canlynol sy’n ymwneud â gofal plant: "Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol darparu gofal 
plant digonol, cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol, i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal sydd angen gofal plant i weithio, i ymgymryd â hyfforddiant 
neu addysg, neu i baratoi ar gyfer gwaith. Mae rhieni wedi adrodd am ddiffyg gofal plant digonol ar gyfer plant ag anabledd, gan gynnwys clybiau ar ôl ysgol, 
gwarchodwyr plant, a darpariaethau gwyliau. Maent yn cael trafferth dod o hyd i ofalwyr addas digonol wrth ddefnyddio taliadau uniongyrchol, ac mae 
diffyg lleoedd mewn clybiau ar ôl ysgol. Ar y cyfan, mae ansawdd y ddarpariaeth gofal plant yn Sir Fynwy yn dda iawn ac mae darpariaeth ddigonol i fodloni 
anghenion y rhan fwyaf o deuluoedd; fodd bynnag, mae rhai bylchau yn y ddarpariaeth sydd wedi'u nodi ac y mae angen mynd i'r afael â nhw (fel 
darpariaeth Gymraeg). Lluniwyd cynllun gweithredu i fynd i'r afael â bylchau a amlygwyd ac i leihau'r rhwystrau i gael mynediad at ofal plant a nodwyd." 
 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

15 

Ymhlith y materion allweddol sy’n dod i’r amlwg a nodwyd yn Asesiad Llesiant Sir Fynwy mae’r ffaith bod tarfu ar eu dysgu o ganlyniad i’r pandemig wedi 
effeithio ar les plant a bod un o bob deg plentyn yn profi problemau iechyd meddwl (ac un o bob pedwar oedolyn). Mae anghydraddoldebau incwm 
sylweddol o fewn cymunedau gyda chyfoeth yn eistedd ochr yn ochr â thlodi cymharol ar raddfa nas gwelir mewn rhannau eraill o Gymru. Mae ymchwil yn 
awgrymu bod bylchau rhwng y cyfoethog a'r tlawd o fewn cymuned yn cael ôl-effeithiau negyddol ar gyfer ystod gyfan o bethau o gyrhaeddiad addysgol i 
iechyd corfforol.  
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Poblogaeth  
 
Lleolir Sir Fynwy yn Ne-ddwyrain Cymru ac mae mewn safle strategol rhwng y prif ganolfannau yn Ne Cymru a De-orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr. Mae'n 
agos at ddinasoedd mawr Caerdydd a Chasnewydd, mae'n eistedd ar goridor yr M4 tuag at Fryste ac mae ar gyrion Blaenau'r Cymoedd. Mae'n awdurdod 
gwledig yn bennaf ac yn ffurfio rhan o Ardal o Harddwch Naturiol Dyffryn Gwy. Mae'n ffinio â chwe awdurdod lleol arall, pedwar yng Nghymru (Torfaen, 
Casnewydd, Blaenau-Gwent a Phowys) a dau yn Lloegr (Swydd Henffordd a Swydd Gaerloyw). Ystyrir ei fod yn un o'r awdurdodau lleol mwyaf cefnog yng 
Nghymru. 
 
Oni nodir yn wahanol, mae’r wybodaeth ddemograffig a gynhwysir yn y ddogfen hon yn seiliedig ar ddata o Gyfrifiad 2011, ynghyd ag amcangyfrifon 
poblogaeth mwy diweddar a luniwyd gan Lywodraeth Cymru. Dyma'r un wybodaeth a ddefnyddiwyd gan yr Awdurdod Lleol i ddatblygu'r Asesiad 
Anghenion Lles Lleol. Nid oedd gwybodaeth o Gyfrifiad 2021 ar gael ar adeg cynhyrchu'r ADGP.  

 

Data Poblogaeth 
Mae poblogaeth Sir Fynwy wedi bod yn cynyddu’n gyson dros y 25 mlynedd diwethaf, yn ogystal â phoblogaeth Cymru gyfan. Mae data’r cyfrifiad yn dangos 
bod gan sir Fynwy boblogaeth o 91,323 yn 2011 ac mae data diweddar yn dangos bod y boblogaeth yn 2021 wedi cynyddu i 95,134. Disgwylir i hyn gynyddu 
eto gan gyrraedd 97,089 erbyn 2027 a 98,455 erbyn 2032. Mae rhagamcanion yn dangos y bydd poblogaeth Sir Fynwy yn cyrraedd dros 100,000 erbyn y 
flwyddyn 2039.  
 
Er gwaethaf y ffaith bod poblogaeth Sir Fynwy ar gynnydd, mae tystiolaeth i awgrymu ei bod yn boblogaeth sy’n heneiddio. Mae’r tabl isod yn dangos bod 
17,586 o blant o fewn yr ystod oedran 0 – 17 yn 2020, sef 18.5% o’r boblogaeth gyfan. Rhagwelir y bydd y nifer hwn yn gostwng ychydig erbyn 2027 i 17,383 
(17.9% o’r boblogaeth ragamcanol) ac yn gostwng eto erbyn 2032 i 16,767 (17% o’r boblogaeth ragamcanol).  

 

Ystod Oedran Data 2020 Rhagamcan ar gyfer 2027 Rhagamcan ar gyfer 2032 

0 – 2 2,337 2,378 2,354 

3 – 4 1,795 1,709 1,695 

5 – 7 2,829 2,683 2,662 
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8-10 3,088 2,872 2,824 

11-14 4,353 4,255 3,900 

15-17 3,184 3,486 3,332 

Cyfanswm 17,586 17,383 16,767 

 
 
Cyfraddau Genedigaethau Byw 

Yn ôl data Iechyd, roedd 709 o enedigaethau byw yn Sir Fynwy rhwng 1af Medi 2019 a 31ain Awst 2020; gellir rhannu hyn yn feysydd fel a ganlyn: 
Y Fenni – 196 
Cil-y-coed – 218 
Cas-gwent - 121 
Trefynwy – 111 
Brynbuga a Rhaglan – 48 
 
Mae’r ffigur hwn 11% yn is na’r hyn a adroddwyd yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol ac eto’n awgrymu bod gan Sir Fynwy boblogaeth sy’n 
heneiddio. 
 
O fis Medi 2021, roedd 4,885 o blant yn ysgolion uwchradd Sir Fynwy (cynnydd o 45 o ddisgyblion o'r ADGP blaenorol) a 6,701 o blant yn ysgolion cynradd Sir 
Fynwy (cynnydd o 143 o ddisgyblion o'r ADGP blaenorol). 
 

 

Plant sy'n Agored i Niwed   

Yn ystod y cyfyngiadau symud rhwng Ionawr a Chwefror 2021, roedd 908 o blant wedi'u cofrestru naill ai'n agored i niwed neu'n blant i weithwyr allweddol 
hanfodol a fyddai angen cymorth yn un o hybiau ysgol Sir Fynwy.  
 
Yn 2021, roedd gan Gyngor Sir Fynwy 215 o blant sy’n derbyn gofal, wedi’u rhannu i’r ystodau oedran canlynol: 
 

Ystod Oedran Cyfanswm 
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0 - 1 15 

1 - 4 45 

5 – 9 50 

10 - 15 80 

16 - 17 25 

 
 
Roedd 9 o blant sipsiwn a theithwyr yn mynychu ysgolion Sir Fynwy, 7 mewn ysgolion cynradd a 2 mewn ysgolion uwchradd. 
 
Plant ag Anabledd 

Mae 144 o blant anabl yn Sir Fynwy wedi'u cofrestru gyda'r Tîm Plant ag Anableddau; mae hyn yn cynnwys 54 o blant ar y Mynegai Anabledd (ar 31/12/2021). 
 
Yn ystod Tymor yr Haf 2021, ariannodd adran Blynyddoedd Cynnar Sir Fynwy gymorth ychwanegol i alluogi 15 o blant ag anghenion ychwanegol i fynychu 
lleoliadau cyn-ysgol ac 14 o blant ag anghenion ychwanegol i fynychu clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau.  
 
Ym mis Ebrill 2021, roedd 1,069 o blant ag anableddau bach a mawr neu oedi datblygiadol yn ysgolion cynradd Sir Fynwy (458 Gweithredu gan yr Ysgol [SA], 
492 Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy [SA+] a 119 ar ddatganiad); mae hyn yn gynnydd o 40 ers cynnal yr ADGP blaenorol. Roedd 929 o blant ag anabledd mawr 
neu fach neu oedi datblygiadol yn ysgolion uwchradd Sir Fynwy (562 SA, 240 SA+ a 127 ar ddatganiad); mae hyn yn gynnydd o 65 o blant o gymharu â'r ADGP 
blaenorol. 
 
 

Aelwydydd   

O’r 42,348 o aelwydydd a feddiannir yn Sir Fynwy, mae 5,567 yn eiddo cymdeithasau tai, 31,987 mewn perchnogaeth breifat yn gyfan gwbl neu gyda 
morgais a 4,794 yn eiddo sy’n cael ei rentu’n breifat.   
 
Mae Asesiad Marchnad Tai Lleol 2020-2025 yn nodi angen am 468 o unedau fforddiadwy'r flwyddyn (neu 7,020 o unedau dros gyfnod y cynllun), gyda 68% 
ohonynt ar gyfer rhent cymdeithasol a 32% angen canolradd.  Mae’r galw mwyaf am eiddo un ystafell wely ar draws Sir Fynwy, gyda’r lefel o angen tai 
mwyaf yn ardal is-farchnad Cas-gwent a Chil-y-coed (46%). 
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Er mwyn mynd i'r afael â fforddiadwyedd tai, mae'r Cyngor yn anelu at ddarparu 10% (705 o unedau) o'r angen a nodwyd ar safleoedd o 50:50 o dai 
fforddiadwy a thai marchnad, gan ddarparu 1,410 o unedau fforddiadwy a marchnad ychwanegol dros gyfnod y cynllun. 

Ym mis Mehefin 2021, roedd 1,500 o bobl ddi-waith 16-64 oed yn byw yn Sir Fynwy; mae hyn yn sylweddol is na chyfartaledd Cymru Gyfan. Rhagwelir y 
bydd y ffigwr hwn yn gostwng ymhellach fyth i 1,300 yn 2027. 
 

 Cyfanswm Canran 

Nifer yr aelwydydd â phlant dibynnol 10,629 27.8% 

Nifer yr aelwydydd di-waith â phlant dibynnol 994 2.6% 

Nifer y teuluoedd un rhiant gyda phlant dibynnol 2,057 5.4% 

 
 
Er gwaethaf y ffaith bod Sir Fynwy yn ardal gymharol gefnog o gymharu â gweddill Cymru, mae 12.9% o blant dibynnol yn byw mewn teuluoedd incwm isel 
yn Sir Fynwy o hyd. 1,500 o blant dibynnol yn byw ar aelwydydd yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, 180 o blant dibynnol yn byw ar aelwydydd yn hawlio 
Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant, 270 o blant dibynnol yn byw ar aelwydydd yn hawlio Credyd Treth Plant yn unig a 15,115 o blant dibynnol yn 
byw ar aelwydydd yn hawlio Budd-dal Plant.  
 
Cefndir Ethnig  

Ym mis Rhagfyr 2020, ethnigrwydd poblogaeth Sir Fynwy yw 96.5% Gwyn (Prydeinig, Gwyddelig neu Arall) a 3.5% Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall.  
 
 

Proffil Iaith Gymraeg   

Yn ôl y data diweddaraf, mae nifer trigolion Sir Fynwy sy’n gallu siarad, darllen, ysgrifennu a deall Cymraeg fel a ganlyn:  
 

Iaith Gymraeg 2021 2017 Cymhariaeth 

Siarad Cymraeg 16.4% 15.6% +0.8% 
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Darllen Cymraeg 15.1% 13.4% +1.7% 

Ysgrifennu Cymraeg 13.3% 11.9% +1.4% 

Yn Deall Cymraeg Llafar 18.9% 17.4% +1.5% 

 
 
Mae dwy feithrinfa ysgol cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy sy’n cynnig cyfanswm o 90 o leoedd rhan amser ac mae gan bob un o’r rhain ddarpariaeth cofleidiol 
ar y safle. Mae yna hefyd 67 o leoedd gofal plant rhan amser ar gael mewn tri chylch meithrin.  
  
Mae pedwar Cylch Ti a Fi wedi’u lleoli ar draws Sir Fynwy gyda chysylltiadau ag amrywiaeth o sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth a gweithgareddau 
cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys Mudiad Meithrin a Chymraeg i Blant. 
 
Ar hyn o bryd mae 30 ysgol gynradd a 4 ysgol uwchradd yn Sir Fynwy ond dim ond dwy ysgol (6%) sy’n darparu darpariaeth cyfrwng Cymraeg iaith gyntaf.   
Mae nifer y disgyblion o oedran ysgol statudol sy’n mynychu addysg cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu o 215 ym mis Ionawr 2009 i 320 ym mis Ionawr 2021, 
sef cynnydd o 49%. 

 

 

Trosolwg – Mathau o Ofal Plant, Gwasanaethau a Lleoedd  
 

 Nifer y Darparwyr Gofal Plant a'r Math o Wasanaethau  
 

Math o Ofal Plant Gwasanaethau Gofal Plant a Gynigir Cofrestredig Anghofrestredig  

Gwarchodwr Plant 

CYFANSWM GWARCHODWYR PLANT 44 0  

Gofal dydd llawn trwy gydol y flwyddyn 43 0  

Gofal hanner diwrnod trwy gydol y flwyddyn 44 0  

Cyn Ysgol 41 0  
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Ar ôl Ysgol 44 0  

Gofal Cofleidiol 34 0  

Darpariaeth Wyliau 41 0  

Arall 43 0  

Gofal Dydd Llawn 

CYFANSWM GOFAL DYDD LLAWN 31 0  

Meithrinfa ddiwrnod llawn 17 0  

Sesiwn Bore (yb) 31 0  

Sesiwn Prynhawn (yh) 29 0  

Cyn ysgol 20 0  

Ar ôl Ysgol 16 0  

Gofal Cofleidiol 12 0  

Cinio 29 0  

Amser Tymor yn Unig 13 0  

Darpariaeth Wyliau 17 0  

Gofal Dydd Sesiynol 

CYFANSWM GOFAL SESIYNOL 12 0  

Cylch Chwarae Bore (yb) 10 0  

Cylch Chwarae Prynhawn (yh) 4 0  

Gofal Cofleidiol 0 0  

Cinio 0 0  
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Amser Tymor yn Unig 12 0  

Darpariaeth Wyliau 0 0  

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 

CYFANSWM GOFAL TU ALLAN I'R YSGOL 23 2 

Cyn Ysgol 4 0 

Ar Ôl Ysgol 12 2 

Darpariaeth Wyliau 7 0 

Darpariaeth Chwarae a 
Gofal 

CYFANSWM DARPARIAETH CHWARAE 
MYNEDIAD AGORED 

0 9 

Gemau Sir Fynwy 0 4 

Rhaglen Cyfoethogi Ysgolion 0 5 

Nani 
CYFANSWM NANIS 2 0 

Gofal dydd llawn trwy gydol y flwyddyn 2 0 

CYFANSWM CYFANSWM DARPARIAETH GOFAL PLANT 114 11 

 
 

• Mae amrywiaeth dda o fathau o ofal plant ar draws Sir Fynwy sy’n cynnig ystod o wahanol wasanaethau. 

• Y prif newid ers cynnal yr ADGP llawn ddiwethaf yn 2017 yw bod bron i draean y darparwyr gofal sesiynol wedi newid eu cofrestriad i ofal dydd 
llawn, sy’n eu galluogi i gynnig mwy o hyblygrwydd i deuluoedd. 

• Mae’r rhan fwyaf o leoliadau gofal plant wedi’u cofrestru gydag AGC, ac eithrio gofal y tu allan i’r ysgol a darpariaeth chwarae mynediad agored. 
Mae 92% o glybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol yn Sir Fynwy bellach wedi’u cofrestru ag AGC, mae’r ddau leoliad arall wedi’u cyfyngu i lai na 
dwy awr o ddarpariaeth y dydd. Nid oes unrhyw ddarpariaeth chwarae mynediad agored cofrestredig yn Sir Fynwy a dim ond yn ystod gwyliau ysgol 
y mae’r ddarpariaeth anghofrestredig ar gael. 

• Rydym yn ymwybodol o ddwy nani yn Sir Fynwy sydd wedi’u cofrestru drwy’r Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol, ond nid ydym wedi gallu cysylltu, 
felly nid oes gennym fwy o fanylion na hyn.  Nid oes gennym unrhyw wybodaeth arall yn ymwneud â nanis sy’n gweithio yn Sir Fynwy, er bod tri 
rhiant, un yn Nhrefynwy a dau ym Mrynbuga, wedi adrodd drwy’r arolwg rhieni eu bod yn defnyddio nani ar gyfer gofal plant ar hyn o bryd. 
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• Roedd un crèche cofrestredig yn gweithredu yn y Fenni ar adeg cwblhau'r data, ond dadgofrestrwyd y lleoliad hwn ar 31ain Awst 2021 ac, felly, ni 
fydd yn cael ei gynnwys yn yr asesiad hwn. Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw feithrinfeydd anghofrestredig sy'n gweithredu yn Sir Fynwy ar hyn o 
bryd. 

 

Dosbarthiad Daearyddol Darparwyr Gofal Plant a Gwasanaethau a Ddarperir  
 

Math o Ofal Plant Nifer y Darparwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gwarchodwr Plant 13 13 9 7 2 44 

Gofal Dydd Llawn 8 9 4 6 4 31 

Gofal Dydd Sesiynol 3 3 4 2 0 12 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 8 6 5 2 4 25 

Chwarae a Gofal 2 2 2 3 0 9 

 
 

• Mae gwasgariad rhesymol o warchodwyr plant ar draws pob ardal, gyda'r nifer uchaf yn y Fenni a Chil-y-coed a'r lleiaf ym Mrynbuga a Rhaglan. Mae 
mwyafrif y gwarchodwyr plant yn cynnig ystod lawn o wasanaethau gan gynnwys gofal diwrnod llawn, gofal hanner diwrnod, gofal cyn ac ar ôl 
ysgol, gofal cofleidiol a gofal gwyliau. Dim ond yn ystod y tymor y mae 7% o warchodwyr plant yn gweithredu ac nid ydynt yn darparu gofal plant yn 
ystod unrhyw wyliau ysgol. 

• Mae lledaeniad cymharol gyfartal o ddarpariaeth gofal dydd llawn ar draws pob ardal, gyda Chil-y-coed â'r nifer uchaf a Chas-gwent a Brynbuga a 
Rhaglan sydd â'r nifer isaf. Mae pob darparwr yn cynnig ystod o wasanaethau ac mae 55% o ddarparwyr yn cynnig gofal plant yn ystod gwyliau ysgol 
yn ogystal ag yn ystod y tymor. 

• Mae mwy o ddarparwyr gofal sesiynol yng Nghas-gwent nag unrhyw ardal arall. Nid oes gofal sesiynol ym Mrynbuga a Rhaglan ond mae'r darparwyr 
gofal dydd yn yr ardal hon yn cynnig ystod o sesiynau, nid gofal dydd llawn yn unig. Mae deg darparwr gofal sesiynol yn cynnig sesiynau cylch 
chwarae boreol ond dim ond pedwar darparwr sy'n cynnig sesiynau cylch chwarae prynhawn. Nid yw'r un o'r darparwyr gofal sesiynol yn cynnig 
gofal cinio na gofal cofleidiol ar hyn o bryd ac maent i gyd yn ystod y tymor yn unig.  

• Mae gofal y tu allan i oriau ysgol ar gael ym mhob rhan o Sir Fynwy ac mae gan tua hanner yr holl ysgolion cynradd fynediad i glwb ar ôl ysgol naill ai 
ar y safle neu o fewn pellter cerdded. Mae nifer cyfyngedig o glybiau cyn ysgol ond mae hyn oherwydd y ffaith bod 90% o ysgolion cynradd yn Sir 
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Fynwy yn gweithredu clwb brecwast am ddim sydd hefyd yn cynnig elfen talu ffi ar gyfer gofal plant. Nifer cyfyngedig o leoedd gofal gwyliau sydd, 
gyda hanner yr holl ddarpariaeth yn cael ei chynnig gan feithrinfeydd diwrnod llawn sy'n darparu gofal i blant hŷn yn ystod gwyliau'r ysgol.  

 

   

Math o Ofal Plant

Gwarchodwyr Plant Gofal Dydd Llawn Gofal Sesiynol
Gofal y Tu Alln I’r Ysgol Chwarae a Gofal Nanis
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Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan
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 Lleoedd Gofal Plant – Cyflenwad a Galw fesul Math o Ofal Plant  
 

 Darpariaeth Gofrestredig – Yn Ystod y Tymor  
 

Math o Ofal Plant 

Lleoedd Gofal Plant Cofrestredig yn Ystod y Tymor 

Uchafswm Nifer y Lleoedd Gofal 
Plant sydd ar Gael Bob Dydd 

Nifer y Plant sy'n Defnyddio'r 
Gwasanaeth 

Nifer y Lleoedd 
Gwag 

Nifer y Plant ar y 
Rhestr Aros 

Gwarchodwr Plant 339 371 189 30 

Gofal Dydd Llawn 1,207  1,620 2,646 345 

Gofal Dydd Sesiynol 269 322 270 5 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 701 965 139 2 

Chwarae a Gofal - - - - 

Nani - - - - 

 
 

Darpariaeth Anghofrestredig – yn Ystod y Tymor  
 
Yr unig ddarpariaeth anghofrestredig sy'n gweithredu yn ystod y tymor yw dau glwb ar ôl ysgol sydd ag uchafswm cyfunol o 62 o leoedd ar gael bob dydd. 
Nid oeddem yn gallu casglu unrhyw wybodaeth yn ymwneud â lleoedd gwag neu restrau aros yn y lleoliadau hyn. 
 

Darpariaeth Gofrestredig – Gwyliau Ysgol  
 

Math o Ofal Plant Gwyliau Ysgol 
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Uchafswm Nifer y Lleoedd Gofal 
Plant sydd ar Gael Bob Dydd 

Nifer y Plant sy'n Defnyddio'r 
Gwasanaeth 

Nifer y Lleoedd 
Gwag 

Nifer y Plant ar y 
Rhestr Aros 

Gwarchodwr Plant 309 343 169 6 

Gofal Dydd Llawn 893 1,306 2,332 5 

Gofal Dydd Sesiynol - - - - 

Gofal y Tu Allan i'r 
Ysgol 

250 780 1,883 0 

Chwarae a Gofal - - - - 

Nani - - - - 

 

 

Darpariaeth Anghofrestredig – Gwyliau Ysgol  
 
Yr unig ddarpariaeth anghofrestredig sy'n gweithredu yn ystod gwyliau ysgol yw'r ddarpariaeth chwarae a gofal sydd ag uchafswm cyfun o 560 o leoedd ar 
gael bob dydd. Defnyddiodd 1,322 o blant y gwasanaeth hwn yn ystod gwyliau haf 2021. Oherwydd natur y gwasanaeth hwn, byddai nifer y lleoedd gwag 
neu ar restrau aros yn amrywio ar gyfer pob gwyliau a dim ond ar ôl i'r systemau archebu agor cyn cyfnod gwyliau y byddent ar gael. 
 

 Dosbarthiad Daearyddol Lleoedd Gofal Plant fesul Math o Ofal Plant – Cyflenwad  
 

 Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan 

Plant yn 
Mynychu 

Lleoedd 
Gwag 

Plant yn 
Mynychu 

Lleoedd 
Gwag 

Plant yn 
Mynychu 

Lleoedd 
Gwag 

Plant yn 
Mynychu 

Lleoedd 
Gwag 

Plant yn 
Mynychu 

Lleoedd 
Gwag 

Gwarchodwr Plant 87 51 101 51 77 65 58 22 16 - 

Gofal Dydd Llawn 517 272 404 482 263 391 269 49 191 1,452 

Gofal Dydd Sesiynol 111 157 52 18 123 95 36 - - - 
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Gofal y Tu Allan i'r 
Ysgol 

235 11 289 46 266 47 56 12 119 23 

 
 
D.S. Nid oeddem yn gallu cael dadansoddiad o'r rhai a fynychodd y ddarpariaeth chwarae mynediad agored na'r lleoedd gwag, gan fod hyn yn amrywio bob 
dydd. Fe'n hysbyswyd bod nifer dda yn mynychu'r ddarpariaeth yn ystod cyfnod y cynlluniau ym mhob ardal yr oedd ar gael. 
 

• Mae nifer y lleoedd yn is yn ystod gwyliau ysgol nag yn ystod y tymor ar gyfer pob math o ofal plant ac eithrio chwarae a gofal; fodd bynnag, ategir 
hyn gan ostyngiad yn y nifer sy'n manteisio ar leoedd, sy'n awgrymu bod y galw am bob math o ofal plant yn is yn ystod gwyliau ysgol. 

• Ar gyfer pob math o ofal plant, mae nifer y plant sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn uwch na’r uchafswm capasiti, sy’n awgrymu bod lleoedd yn cael eu 
rhannu gan fwy nag un plentyn ar ddiwrnodau gwahanol neu ar adegau gwahanol o’r dydd. 

• Mae'r lleoedd gwag a gofnodwyd yn uwch na'r capasiti uchaf ar gyfer gofal dydd llawn, gofal sesiynol a chlybiau gwyliau gan fod darparwyr yn cyfrif 
sesiynau sydd ar gael yn hytrach na lleoedd llawn amser. Mae hyn yn ei gwneud bron yn amhosibl defnyddio'r data hwn i wneud unrhyw 
ddyfarniadau ystyrlon ar leoedd gwag. 

• Mae’n ymddangos bod rhai lleoliadau wedi cynnwys plant ar restrau aros nad ydynt i fod i ddechrau eto, yn hytrach na dim ond plant sy’n aros i le 
ddod ar gael, felly nid yw hyn yn darparu llawer iawn o wybodaeth mewn perthynas â digonolrwydd lleoedd gofal plant. 

• Nid oes unrhyw leoedd gwag i warchodwyr plant yn ardal Brynbuga a Rhaglan ond dim ond dau warchodwr plant sydd yn yr ardal hon, felly efallai y 
bydd angen mwy. 

• Nid oes unrhyw leoedd gwag ar gyfer gofal sesiynol yn ardal Trefynwy ond, unwaith eto, dim ond dau ddarparwr gofal sesiynol sydd yn yr ardal hon. 
Mae lleoedd gwag o fewn gofal dydd llawn yn ardal Trefynwy ac mae'r lleoliadau hyn yn cynnig gofal sesiynol, os oes angen. 

• Darpariaeth Gofal y Tu Allan i'r Ysgol sy'n dangos y nifer lleiaf o leoedd gwag yn ôl math o ofal plant. Mae hyn yn adlewyrchu’r adborth yr ydym yn 
ei dderbyn gan rieni, sy’n adrodd am ddiffyg darpariaeth ar ôl ysgol, yn benodol mewn rhai rhannau o’r Fenni. 
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Crynodeb o'r Holl Fath o Ofal Plant  
 

Gwarchodwyr Plant  
 
Dadansoddiad o'r Cyflenwad o Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
Nifer y darparwyr - Ar hyn o bryd mae gennym 44 o warchodwyr plant yn gweithredu yn Sir Fynwy; mae'r ffigur hwn yn debyg i'r adeg y gwnaethom 
gwblhau'r ADGP llawn ddiwethaf yn 2017. Roeddem wedi llwyddo i recriwtio nifer sylweddol o warchodwyr plant ac roedd hyn wedi cynyddu i 64 o 
warchodwyr plant cofrestredig erbyn mis Mawrth 2019. Yn anffodus, mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith negyddol ac rydym wedi colli cyfanswm o 20 
o warchodwyr plant ers 2019. Rydym yn ymwybodol o 6 o bobl sydd wedi cwblhau sesiwn Briffio Gwarchodwyr Plant ac sydd ar hyn o bryd yn cael 
hyfforddiant i ddod yn warchodwr plant.   
 
Ystod y gwasanaethau a ddarperir - Mae pob gwarchodwr plant yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys sesiynau hanner diwrnod a darpariaeth ar 
ôl ysgol.  Mae mwyafrif (93%) y gwarchodwyr plant yn gweithredu yn ystod gwyliau ysgol, er nad yw rhai yn gweithredu yn ystod pob un o'r gwyliau ysgol. 
Dim ond 77% o warchodwyr plant ddywedodd eu bod yn darparu gofal cofleidiol. 

 
Nifer a math y lleoedd gofal plant a lenwyd (llawn amser, rhan amser, ad-hoc – Mae cyfanswm o 339 o leoedd ar gael gyda gwarchodwyr plant yn ystod y 
tymor, mae hyn yn gostwng i 309 o leoedd yn ystod gwyliau ysgol. Rhennir y nifer sy'n manteisio ar leoedd rhwng 371 o blant ond dim ond 13% o'r rhain 
sy'n mynychu'n llawn amser, 78% yn mynychu'n rhan amser a 9% yn mynychu ar sail ad-hoc. Nid oedd gwarchodwyr plant yn gwahaniaethu rhwng lleoedd 
gwag yn ystod y tymor neu wyliau ysgol. Er bod y nifer uchaf o warchodwyr plant yn ardaloedd y Fenni a Chil-y-coed, mae nifer cyfartalog y plant y gofelir 
amdanynt fesul gwarchodwr plant yn uwch yn yr ardaloedd eraill, fel y dangosir yn y tabl isod: 

 

Ardal Nifer y Gwarchodwyr Plant Plant yn Mynychu Cyfartaledd Plant fesul 
Gwarchodwr Plant 

Y Fenni 13 87 6.7 

Cil-y-coed 13 101 7.8 

Cas-gwent 9 77 8.6 

Trefynwy 7 58 8.3 
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Brynbuga a Rhaglan 2 16 8 

 
 

Lleoedd gwag a rhestrau aros - Mae yna lefydd gwag gyda gwarchodwyr plant ym mhob ardal heblaw Brynbuga a Rhaglan; fodd bynnag, dywedodd sawl 
gwarchodwr plant fod ganddynt restr aros. Mae 30 o blant ar hyn o bryd ar restr aros am ddarpariaeth yn ystod y tymor a 6 o blant yn ystod gwyliau'r ysgol; 
mae angen gofal dydd llawn ar y mwyafrif o'r rhain.   
 
Nifer y lleoedd Cymraeg a lenwyd - Dim ond un gwarchodwr plant yn Sir Fynwy sy'n darparu eu gwasanaeth yn ddwyieithog a dim ond 32% o warchodwyr 
plant a ddywedodd fod ganddynt rai elfennau dwyieithog. Mae un gwarchodwr plant wedi dewis arall fel iaith ei ddarpariaeth, ond nid yw wedi nodi beth 
yw'r iaith honno. 

 
Oriau agor - Mae bron pob gwarchodwr plant yn gweithredu drwy gydol y diwrnod gwaith, gyda dim ond un gwarchodwr plant yn darparu gofal ar ôl ysgol 
yn unig.  Mae gofal plant ar gael ym mhob rhan o Sir Fynwy rhwng 8yb a 6yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae gofal ar gael ym mhob ardal heblaw 
Brynbuga a Rhaglan cyn 8yb ac mae gwarchodwyr plant ar agor ar ôl 6yh yn y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent. Mae un gwarchodwr plant yn gweithio mor 
gynnar â 6yb yn ardal y Fenni ac un yn gweithio mor hwyr â 10yh yn ardal Cil-y-coed. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw warchodwyr plant yn darparu gofal plant 
ar benwythnosau a dim ond un gwarchodwr plant yn y Fenni sy'n fodlon ystyried gofal dros nos. Mae 18% o warchodwyr plant wedi datgan eu bod yn 
hyblyg o ran eu horiau agor.  Mae’r ystod hon o oriau agor a hyd sesiynau’r un fath yn ystod pob gwyliau ysgol, ar wahân i wythnos y Nadolig pan fo 
gwasanaeth cyfyngedig ar gael ar draws pob ardal.  
 
Ystod oedran y plant - Mae gwarchodwyr plant ym mhob ardal yn Sir Fynwy sy'n gwarchod plant rhwng 0 ac 11 oed. Yn ôl data SASS, dim ond un 
gwarchodwr plant yn Nhrefynwy sy’n gwarchod plant 12 – 14 oed ac nid oes unrhyw warchodwyr plant sy’n gwarchod plant 15 – 17 oed.  Mae’r nifer sy’n 
manteisio ar leoedd gwarchodwyr plant wedi’u gwasgaru ar draws yr ystodau oedran ond mae mwy na hanner (56%) o dan 4 oed, 34% rhwng 4 a 7 oed a 
10% yn 8 oed a hŷn (dim ond un ohonynt yn 12 oed – 14 oed). 
 
Amrediad o daliadau – Mae'r gyfradd fesul awr yn amrywio rhwng £4 a £6.50 yr awr, gyda'r ystod fwyaf yng Nghas-gwent lle mae'r ddarpariaeth rhataf a 
drutaf. Mae'r mwyafrif (75%) yn codi naill ai £4.50 neu £5 yr awr am eu gwasanaethau gwarchod plant. Mae 27% o warchodwyr plant yn codi ffi 
ychwanegol am fwyd a byrbrydau ac mae 23% o warchodwyr plant yn cynnig gostyngiad i frodyr a chwiorydd.  

 
Nifer y lleoedd a lenwyd gan blant ag anghenion dysgu ychwanegol neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd - Mae 8 o blant ag anghenion 
dysgu ychwanegol neu anabledd yn cael gofal gan warchodwyr plant ar hyn o bryd, nid yw’r un o’r rhain yng Nghil-y-coed na Brynbuga a Rhaglan.  Yn ôl ein 
cofnodion, nid oes yr un o’r plant hyn wedi’u nodi fel rhai sydd angen cymorth ychwanegol gan Banel ADY Blynyddoedd Cynnar Sir Fynwy.   
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Meithrinfa Cyfnod Sylfaen, Dechrau'n Deg, Cynnig Gofal Plant a ffrydiau ariannu eraill – Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn cymeradwyo gwarchodwyr plant i 
ddarparu darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen ond mae un gwarchodwr plant yn y Fenni, Cil-y-coed a Threfynwy sy'n darparu lleoedd gofal plant Dechrau'n 
Deg. Mae 86% o’r holl warchodwyr plant yn Sir Fynwy wedi’u cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac ar hyn o bryd mae 31 o blant yn defnyddio’r Cynnig 
Gofal Plant trwy warchodwr plant. Mae 77% o warchodwyr plant wedi'u cofrestru ar gyfer gofal plant di-dreth neu gynlluniau talebau gofal plant. 
 
Effaith Covid-19 – Er mai dim ond 5% o warchodwyr plant a ddywedodd fod ganddynt achosion cadarnhaol yn eu darpariaeth, bu’n rhaid i 66% o 
warchodwyr plant gau eu drysau ar ryw adeg yn ystod y pandemig.  Roedd y mwyafrif o warchodwyr plant (91%) yn fodlon â'r cyfarpar diogelu personol a 
ddarparwyd iddynt neu rhoddwyd iawndal amdano. Dywedodd 20% o warchodwyr plant fod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu cymarebau hyfforddi 
neu staffio. 
 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Mae gwasgariad da o warchodwyr plant ledled Sir Fynwy ac ystod eang o wasanaethau a ddarperir gan y gwarchodwyr plant hyn. 

• Mae mwyafrif y gwarchodwyr plant wedi eu cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.  

• Mae gwarchodwyr plant yn fodlon ac yn gallu darparu gofal plant i blant ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd. 

• Yn gyffredinol, mae teuluoedd yn defnyddio'r ddarpariaeth hon yn rhan amser neu'n gwneud trefniadau arbennig, felly mae'n ddigon hyblyg i 
ddiwallu anghenion newidiol teuluoedd unigol. 

• Mae lleoedd gwag ym mhob rhan o Sir Fynwy, ac eithrio Brynbuga a Rhaglan. 

• Mae gwarchodwyr plant yn gofalu am ystod eang o oedrannau ledled Sir Fynwy. Er nad oes unrhyw warchodwyr plant yn gofalu am blant 15 – 17 
oed ar hyn o bryd, a dim ond un yn dweud eu bod yn gofalu am blentyn 12 – 14 oed, mae hyn oherwydd diffyg galw gan fod y rhan fwyaf o 
warchodwyr plant yn gallu ac yn barod i warchod plant hŷn, os ofynnol. 

• Mae gwarchodwyr plant yn darparu swm sylweddol o ofal ar ôl ysgol i blant 5 oed a hŷn. 

• Mae’r ddarpariaeth gofal plant rhataf ar gael yn ardal Cas-gwent ac maen nhw hefyd yn cynnig gostyngiadau i frodyr a chwiorydd yn yr ardal hon. 

• Mae mwyafrif y gwarchodwyr plant yn diweddaru eu gwybodaeth gyda'r GGiD yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, gan sicrhau bod yr holl 
wybodaeth mor gywir â phosibl. 

• Mae’r ymgysylltu rhwng yr Awdurdod Lleol a gwarchodwyr plant wedi gwella’n sylweddol o ganlyniad i bandemig Covid-19.  

• Mae recriwtio gwarchodwyr plant yn cael ei hysbysebu’n rheolaidd drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ac mae Cyngor Sir Fynwy yn 
gweithio’n agos gyda Pacey i recriwtio mwy o warchodwyr plant.  

 
Gwendidau: 

• Mae gwarchodwyr plant yn dueddol o fod yn rhai dros dro felly mae trosiant cymharol uchel ac angen cyson i recriwtio gwarchodwyr plant newydd. 
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• Mae nifer y gwarchodwyr plant wedi gostwng o 64 i 44 ers mis Mawrth 2019 ac mae’r gyfradd recriwtio wedi bod yn araf.  

• Nid oes unrhyw warchodwyr plant cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy, dim ond un gwarchodwr plant dwyieithog ac nid oes gan 64% unrhyw elfennau 
dwyieithog i'w ddarpariaeth. 

• Nid oes unrhyw warchodwyr plant wedi'u cymeradwyo i ddarparu lleoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen a dim ond nifer gyfyngedig sy'n cynnig lleoedd 
Dechrau'n Deg. 

• Mae darpariaeth gyfyngedig iawn ar gael yn ystod oriau annodweddiadol megis cyn 8yb, ar ôl 6yh ac ar benwythnosau.  Nid oes darpariaeth dros 
nos; fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod rhai gwarchodwyr plant yn darparu'r gwasanaethau arbennig hyn i deuluoedd. 

 
 
 

Meithrinfa Ddydd 
 
Dadansoddiad o'r Cyflenwad o Ddarpariaeth Gofal Plant 

Nifer y darparwyr - Cwblhaodd pob darparwr gofal dydd llawn y datganiad SASS, ar wahân i ddau a ddechreuodd weithredu ychydig ar ôl y dyddiad SASS, 
felly casglwyd eu gwybodaeth gan y GGiD ac mae wedi'i chynnwys yn yr asesiad hwn. Mae nifer y darparwyr gofal dydd llawn wedi cynyddu ers cwblhau’r 
ADGP llawn ddiwethaf yn 2017, er bod hyn yn rhannol oherwydd y ffaith bod sawl darparwr gofal sesiynol wedi newid eu cofrestriad i ofal dydd llawn mewn 
ymateb i’r galw cynyddol am ofal cofleidiol o ganlyniad i’r Cynnig Gofal Plant. Mae'r darparwyr gofal dydd llawn wedi'u gwasgaru ledled Sir Fynwy ac mae 
argaeledd ym mhob un o'r ardaloedd. 

 
Ystod y gwasanaethau a ddarperir – Mae 31 o ddarparwyr gofal plant wedi'u cofrestru fel gofal dydd llawn ond dim ond 17 o'r rhain (55%) sy'n nodi eu bod 
yn darparu gofal dydd llawn i blant unigol. Mae pob darparwr yn cynnig sesiwn bore a dim ond dau sydd ddim ar agor ar gyfer sesiwn prynhawn.  Mae 
llawer (65%) yn darparu gofal cyn ysgol a 56% yn darparu gofal ar ôl ysgol.  Mae bron pob un (94%) yn darparu gofal dros amser cinio.  Dim ond 17 o 
ddarparwyr (53%) sy'n parhau ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol.   

 
Nifer a math y lleoedd plant a lenwyd (llawn amser, rhan amser, ad-hoc) – Mae 1,207 o leoedd gofal plant wedi'u cofrestru fel gofal dydd llawn ledled Sir 
Fynwy ac mae 1,620 o blant yn defnyddio'r lleoedd hyn ar hyn o bryd. Mae’r nifer uchaf o leoedd gofal plant sy’n cael eu defnyddio yn y math hwn o ofal 
plant yn ardal y Fenni, gyda 517 o blant yn rhannu 299 o leoedd.  Mae mwyafrif y plant hyn (67%) yn mynychu'n rhan amser, gyda dim ond 49 o blant (9%) 
yn mynychu'n llawn amser.  Cil-y-coed sydd â'r gyfradd presenoldeb ail uchaf gyda 404 o blant yn rhannu 281 o leoedd.  Eto, mae mwyafrif y plant (84%) yn 
mynychu'n rhan-amser; fodd bynnag, mae 15% yn mynychu'n llawn amser. Yn yr ardaloedd eraill, mae nifer y lleoedd cofrestredig a'r nifer sy'n manteisio ar 
leoedd yn is na hyn ond mae nifer y plant sy'n defnyddio gofal plant yn fwy na nifer y lleoedd yng Nghas-gwent a Threfynwy. Ychydig iawn o blant y tu allan i 
ardal y Fenni sy'n defnyddio gofal plant yn awr ac yn y man.  Yn gyffredinol, mae 13% o blant yn mynychu'n llawn amser, 79% yn mynychu'n rhan amser a 
dim ond 8% yn mynychu yn awr ac yn y man. 
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Lleoedd gwag a rhestrau aros - Lleoliadau ym Mrynbuga a Rhaglan sy'n adrodd y nifer uchaf o leoedd gwag, ond mae meithrinfa ddydd arbennig o fawr yn 
yr ardal hon. Trefynwy sy'n adrodd y nifer lleiaf o lefydd gwag a dim ond 23 diwrnod llawn sydd ganddynt yn wag. Y Fenni sydd â’r nifer isaf nesaf o leoedd 
gwag, ond mae’r rhain wedi’u gwasgaru’n gymharol gyfartal rhwng gofal dydd llawn, sesiynau bore a sesiynau prynhawn, gyda’r nifer uchaf o leoedd gwag 
ar ôl ysgol. Dim ond ar gyfer diwrnodau llawn a sesiynau boreol y mae Cas-gwent wedi adrodd, nid oes unrhyw leoedd gwag ar gyfer sesiynau prynhawn na 
darpariaeth gofleidiol.  Mae gan Gil-y-coed nifer sylweddol o lefydd gwag, yn enwedig ar gyfer sesiynau prynhawn. Dim ond 38 o leoedd gwag am ginio a 
gofnodwyd ar draws y sector gofal dydd llawn a dim ond 47 ar gyfer lleoedd addysg gynnar. Cyfanswm y swyddi gwag yw 2,646; er bod hyn yn ymddangos 
yn uchel, mae mwy na hanner y lleoedd hyn yn ardal Brynbuga a Rhaglan. Yn gyffredinol, mae'r lleoedd gwag hyn yn cyfeirio at leoedd dyddiol unigol ac 
mae'r gwasanaethau gwahanol yn gorgyffwrdd felly mae rhai o'r rhain yn cael eu cyfrif ddwywaith. Adroddodd y darparwyr gofal dydd llawn gyfanswm o 
345 o blant ar eu rhestrau aros, fodd bynnag, adroddwyd am 270 o’r rhain gan un darparwr yng Nghas-gwent sy’n debygol o fod yn gamgymeriad, felly 
mae’n debygol bod y ffigur gwirioneddol yn llawer is na hyn.  
 
Nifer y lleoedd Cymraeg wedi'u llenwi - Dim ond un darparwr gofal dydd llawn yn Sir Fynwy sydd wedi'i gofrestru i ddarparu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg, 
sydd wedi'i leoli yn ardal y Fenni drws nesaf i'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg.  Er ei fod wedi’i gofrestru fel gofal dydd llawn, dim ond yn ystod y tymor y 
maent ar agor tan 4yh ac yn darparu gofal sesiynol neu ofal cofleidiol ar gyfer meithrinfa'r ysgol.  Maent wedi’i gofrestru ar gyfer 28 o blant ac ar hyn o bryd 
mae ganddynt 53 o blant yn mynychu. Mae mwy na 90% o'r holl ddarparwyr gofal dydd llawn yn nodi eu bod yn Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog.  

 
Oriau agor ac ystod hyd sesiynau - Mae gan bob ardal ystod o sesiynau ac maent ar gael rhwng 8yb a 6yh.  Nid oes yr un darparwr yn cychwyn yn 
gynharach na 7yb nac yn gorffen yn hwyrach na 6:30yh ac nid oes yr un yn cynnig gofal dros nos neu ar y penwythnos. Mae bron i hanner yr holl 
ddarparwyr gofal dydd llawn (48%) yn cau erbyn 4yh fan bellaf; mae un darparwr gofal dydd llawn yng Nghil-y-coed sydd ond yn agor rhwng 9yb a 12:30yh 
ar hyn o bryd. Mae lleoliadau ym mhob ardal yn gweithredu yn ystod gwyliau ysgol. 

 
Ystod oedran plant – Mae gofal dydd llawn ar gael ym mhob ardal ar gyfer plant dan 5 oed, er bod llai na hanner yr holl ddarparwyr yn darparu ar gyfer 
plant 2 oed ac iau a dim ond 6 darparwr gofal dydd llawn (19%) sy’n cymryd plant hŷn na 5, ac nid oes yr un ohonynt yn ardal Cas-gwent.  Mae tri darparwr 
gofal dydd llawn yn gallu cynnig gofal i blant 8 – 11 oed, sef yn ardaloedd y Fenni, Cil-y-coed a Brynbuga a Rhaglan. Nid oes unrhyw leoliadau wedi'u 
cofrestru ar gyfer plant 12 oed neu hŷn. Mae mwy na hanner (53%) yr holl blant sy’n mynychu yn 3 a 4 oed a dim ond 4% sy’n 5 oed a hŷn.  

 
Ystod taliadau – Yn ôl data SASS, mae cost fesul awr gofal dydd llawn yn amrywio rhwng £4 ac £8, gyda’r gost gyfartalog yn gweithio allan fel £5.29 yr awr a 
55% o ddarparwyr yn codi £4.50 neu £5 yr awr. Mae mwyafrif (58%) y darparwyr gofal dydd llawn wedi cynnwys cost bwyd yn eu tâl fesul awr.  Dim ond tri 
darparwr sy'n caniatáu i'r plant ddod â'u cinio eu hunain, mae'r 10 darparwr arall yn codi ffi ychwanegol am ginio a byrbrydau. Mae 10 lleoliad yn cynnig 
gostyngiad i frodyr a chwiorydd, nid oes yr un o’r rhain yn ardal Brynbuga a Rhaglan. 
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Nifer y lleoedd a lenwyd gan blant ag anghenion dysgu ychwanegol neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd – Yn ôl y SASS, mae 46 o leoedd 
gofal dydd llawn wedi'u llenwi gan blant ag anabledd neu angen dysgu ychwanegol; fodd bynnag, mae nifer y plant a gyfeiriwyd at Banel ADY Blynyddoedd 
Cynnar CSF ychydig yn uwch na hyn.  

 
Meithrinfa Cyfnod Sylfaen, Dechrau'n Deg, y Cynnig Gofal Plant a ffrydiau ariannu eraill – Allan o'r 31 darparwr gofal dydd llawn, mae 22 wedi'u 
cymeradwyo i ddarparu lleoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen ac mae'r rhain wedi'u gwasgaru ar draws pum ardal y sir. Mae dau ddarparwr gofal dydd llawn yn 
Nhrefynwy ac un yn y Fenni wedi cofrestru i ddarparu lleoedd Dechrau'n Deg. Mae pob darparwr gofal dydd llawn ac eithrio un (97%) wedi’u cofrestru ar 
gyfer y Cynnig Gofal Plant ac mae’r rhain i gyd yn derbyn cyllid ar hyn o bryd drwy’r Cynnig Gofal Plant, gyda chyfanswm o 290 o blant ar hyn o bryd yn 
defnyddio’r Cynnig Gofal Plant mewn lleoliad gofal dydd llawn.  

 
Effaith Covid-19 – Er mai dim ond 13 darparwr gofal llawn amser a ddywedodd fod ganddynt achosion cadarnhaol yn eu darpariaeth, bu’n rhaid i 26 gau eu 
drysau ar ryw adeg yn ystod y pandemig ac roedd y rhain wedi’u gwasgaru ar draws pob un o’r pum ardal.  Roedd mwyafrif y darparwyr (94%) yn fodlon â'r 
Cyfarpar Diogelu Personol a ddarparwyd iddynt neu iawndal. Dywedodd ychydig dros hanner yr holl ddarparwyr gofal dydd llawn fod pandemig Covid-19 
wedi effeithio ar eu cymarebau hyfforddi neu staffio. 
 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Darperir ystod dda o wasanaethau gan leoliadau gofal dydd llawn ac mae mwy na hanner yr holl leoliadau ar gael yn ystod gwyliau ysgol. 

• Meithrinfa ddiwrnod llawn yw'r gwasanaeth a ddefnyddir amlaf a gall ddarparu ar gyfer plant ar sail amser llawn, rhan amser neu'n ad-hoc.  

• Ar hyn o bryd adroddir am leoedd gwag gofal dydd llawn ar draws pob ardal.  

• Mae ystod eang o hyd sesiynau ar gael ym mhob ardal ac mae darpariaeth ym mhob ardal rhwng 8yb a 6yh. 

• Darperir ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd.  

• Mae nifer digonol o leoedd ar gael ar gyfer darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen a’r Cynnig Gofal Plant ac mae rhieni neu ofalwyr cymwys yn gallu 
cael mynediad at y 30 awr lawn mewn un lleoliad.  

• Mae costau fesul awr yn amrywio'n sylweddol; fodd bynnag, mae’r mwyafrif yn unol â’r gyfradd fesul awr ar gyfer Meithrinfa’r Cyfnod Sylfaen a’r 
Cynnig Gofal Plant. 

 
Gwendidau: 

• Dim ond un darparwr gofal dydd llawn cyfrwng Cymraeg sydd yn Sir Fynwy ac nid yw’n darparu gofal plant ar ôl 4yh nac yn ystod gwyliau ysgol. 

• Ychydig iawn o ddarparwyr gofal dydd llawn sy'n cynnig gofal cyn ysgol neu ofal cofleidiol; mae hyn yn rhannol oherwydd ystod oedran y plant y 
maent yn gofalu amdanynt gan fod llawer ohonynt ar hyn o bryd ond wedi'u cofrestru ar gyfer plant hyd at 5 oed. 
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• Ychydig iawn o leoedd gwag ar gyfer gofal dydd llawn a adroddwyd yn ardal Trefynwy.  

• Nid oes unrhyw ddarparwyr gofal dydd llawn yn cynnig gofal dros nos neu ar y penwythnos a dim ond un sy'n darparu gofal plant ar ôl 6yh. 

• Mae’r ddarpariaeth ar gyfer plant dros 5 oed yn gyfyngedig ond gall hyn fod yn rhannol oherwydd y galw isel oherwydd natur y math hwn o ofal. 
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Gofal Dydd Sesiynol 
 
Dadansoddiad o'r Cyflenwad o Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
Nifer y darparwyr - Mae pob darparwr gofal sesiynol yn Sir Fynwy wedi'i gofrestru gydag AGC, nid ydym yn ymwybodol o unrhyw ddarpariaeth heb ei 
chofrestru.   Mae nifer y darparwyr gofal sesiynol wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf, naill ai'n cau oherwydd diffyg niferoedd neu wedi 
cofrestru fel gofal dydd llawn.  Mae traean o’n darparwyr gofal sesiynol presennol yn lleoliadau Dechrau’n Deg a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol a dim ond 
plant Dechrau’n Deg y maent yn eu derbyn. 
 
Ystod y gwasanaethau a ddarperir - Nid oes gofal sesiynol ar gael ym Mrynbuga a Rhaglan ond mae'r darparwyr gofal dydd yn yr ardal hon yn cynnig 
sesiynau, os oes angen. Mae pob lleoliad, heblaw am y ddau leoliad cyfrwng Cymraeg, yn cynnig sesiynau bore ac mae hyn ar gael ym mhedair ardal arall Sir 
Fynwy. Dim ond dau leoliad sy'n cynnig lleoedd cylchoedd chwarae yn y bore a'r prynhawn ac nid oes sesiynau prynhawn ar gael yng Nghas-gwent. Nid oes 
cofnod o unrhyw ddarpariaeth sy'n darparu gofal cofleidiol neu amser cinio.  Nid oes darpariaeth ofal sesiynol ar agor yn ystod gwyliau ysgol.  

 
Nifer a math y lleoedd plant a lenwyd (llawn amser, rhan amser, ad-hoc) – Mae 269 o leoedd gofal sesiynol ar gael ledled Sir Fynwy ac roedd 322 o blant 
yn defnyddio’r ddarpariaeth hon yn nhymor yr haf 2021. Mae nifer sylweddol uwch yn manteisio ar leoedd mewn sesiynau boreol na sesiynau prynhawn. 
Mae mwy o leoedd wedi'u llenwi'n rhan amser (66%) nag amser llawn (34%), nid oes unrhyw blant yn mynychu darpariaeth gofal sesiynol ar sail ad-hoc.  
 
Lleoedd Gwag a Rhestrau Aros - Mae cyfanswm o 270 o leoedd gofal plant wedi’u hadrodd yn wag gyda’r mwyafrif yn ardal y Fenni (58%), er ei bod yn 
ymddangos bod anghysondeb gan fod 119 o leoedd amser cinio wedi’u hadrodd er nad oes unrhyw un wedi adrodd eu bod yn darparu gofal amser cinio.  
Os caiff y rhain eu tynnu, dim ond 151 o leoedd gwag sydd ac nid oes unrhyw leoedd gwag wedi'u hadrodd yn lleoliadau Trefynwy. Dim ond 5 o blant yr 
adroddwyd eu bod ar restr aros, mae'r rhain i gyd ar gyfer darpariaeth amser cinio yn ardal Cil-y-coed, nad yw'n cael ei gynnig mewn unrhyw leoliad ar hyn 
o bryd yn unol â'r wybodaeth a ddarperir yn y SASS.  
 
Nifer y lleoedd Cymraeg a lenwyd - Mae dau leoliad gofal sesiynol cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy, un yn ardal Cil-y-coed ac un yn ardal Trefynwy.  Mae'r 
ddau yn darparu gofal yn ystod y prynhawn yn ystod y tymor yn unig.  Mae'r ddau yn hyblyg o ran eu horiau agor a byddant yn darparu sesiynau 
ychwanegol i ateb y galw.  Yn ystod tymor yr haf 2021, roedd 28 o blant yn defnyddio gofal sesiynol cyfrwng Cymraeg.  Mae pob un o'r darparwyr gofal 
sesiynol sy'n weddill yn Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 

 
Oriau agor ac ystod hyd sesiynau – Dim ond dau leoliad sy'n darparu sesiynau bore a phrynhawn.  Mae'r lleill i gyd yn gweithredu sesiynau sydd rhwng 2 ½ 
awr a 3 ¾ awr ac yn ceisio cyd-fynd ag amserau ysgol, yn enwedig y rhai ar safleoedd ysgol.  Nid oes unrhyw ddarparwyr gofal sesiynol yn gweithredu cyn 
8:45yb nac ar ôl 3:15yh.  
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Ystod oedran y plant – Yn ôl data SASS, mae 10 lleoliad wedi'u cofrestru ar gyfer plant 2 oed, 8 wedi'u cofrestru ar gyfer plant 3 oed a 7 ar gyfer plant 4 oed; 
nid yw'n ymddangos bod yr un o'r lleoliadau yn cwmpasu'r ystod oedran lawn o blant 2 – 4 oed. Mae mwy o blant 2 oed nag unrhyw grŵp oedran arall ond 
mae hyn oherwydd y ffaith bod pedwar lleoliad yn Dechrau'n Deg ac yn darparu ar gyfer plant 2 oed yn unig.  Mae hwn yn rhaniad gweddol gyfartal o 
leoedd sy’n cael eu cymryd gan blant 3 oed (29%) a phlant 4 oed (27%), gyda’r mwyafrif o blant 3 oed yn ardal Cas-gwent a mwyafrif y plant 4 oed yn ardal y 
Fenni.  

 
Amrediad o daliadau – Mae darpariaeth Dechrau'n Deg am ddim, mae'r lleoliadau eraill yn amrywio mewn pris o £2.65 i £5.50 yr awr. Mae’r ddarpariaeth 
rataf yn ardal Trefynwy ac mae’r ddarpariaeth ddrytaf yn ardal Cil-y-coed. Ymddengys mai gofal sesiynol yw'r rhataf o'r holl ddarpariaeth gofal plant sydd ar 
gael.  Nid yw dau leoliad yn darparu byrbryd, mae pedwar lleoliad yn cynnwys cost bwyd a byrbrydau o fewn eu cyfradd fesul awr, tra bod y chwe lleoliad 
arall yn codi ffi ychwanegol am fwyd.  Dim ond dau leoliad sy'n cynnig gostyngiad i frodyr a chwiorydd, mae'r ddau yn ardal Cil-y-coed.  
 
Nifer y lleoedd a lenwyd gan blant ag anghenion dysgu ychwanegol neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd - Mae 6 o blant ag anghenion 
dysgu ychwanegol neu anabledd yn mynychu gofal sesiynol, mae'r rhain i gyd yn ardal y Fenni a Chil-y-coed ac yn hysbys i Banel ADY Blynyddoedd Cynnar 
CSF.  
 
Meithrinfa Cyfnod Sylfaen, Dechrau'n Deg, y Cynnig Gofal Plant a ffrydiau ariannu eraill – Mae pedwar lleoliad gofal sesiynol wedi'u cymeradwyo i 
ddarparu darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen a phedwar lleoliad gofal sesiynol gwahanol sy'n cynnig lleoedd Dechrau'n Deg. Mae chwe darparwr gofal 
sesiynol wedi’u cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac yn ystod tymor yr haf 2021, roedd 22 o blant yn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant ar draws y chwe 
lleoliad hyn. Dywedodd chwe lleoliad eu bod wedi cofrestru ar gyfer gofal plant di-dreth neu gynlluniau talebau gofal plant. 

 
Effaith Covid – Bu’n rhaid i 8 o’r 12 darparwr gau ar ryw adeg oherwydd y pandemig ond dim ond 3 darparwr gofal sesiynol a ddywedodd fod ganddynt 
achos cadarnhaol yn eu lleoliad.  Dywedodd bron pob un ohonynt (83%) eu bod yn fodlon â’r Cyfarpar Diogelu Personol a ddarparwyd iddynt neu rhoddwyd 
iawndal amdano. Dim ond dau ddarparwr gofal sesiynol a ddywedodd fod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu cymarebau hyfforddi neu staffio. 
 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Mae traean o’n darparwyr gofal sesiynol yn ddarparwyr Dechrau’n Deg ac yn cynnig lleoedd gofal plant am ddim. 

• Mae yna ddarparwyr gofal sesiynol sydd wedi'u cymeradwyo i gynnig darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen. 

• Mae’r ddarpariaeth ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd yn dda ac mae cymorth ar gael i’r rhai sydd ei angen.  

• Mae digon o leoedd gwag ar gyfer gofal sesiynol ym mhob rhan o Sir Fynwy, ac eithrio Brynbuga a Rhaglan lle nad oes unrhyw leoliadau gofal 
sesiynol. 
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• Mae amrywiaeth o daliadau am ofal sesiynol ond mae'n tueddu i fod yn rhatach fesul awr na mathau eraill o ofal plant.  

• Mae darpariaeth gofal sesiynol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn ne a gogledd y sir.  
 
Gwendidau: 

• Mae llai o ddarparwyr gofal sesiynol nag unrhyw fath arall o ddarpariaeth gofrestredig ac nid oes unrhyw ddarparwyr gofal sesiynol ar gael yn ardal 
Brynbuga a Rhaglan.  Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o ddarparwyr gofal plant yn yr ardal hon sydd wedi'u cofrestru fel gofal dydd llawn ond 
sydd hefyd yn cynnig gofal sesiynol. 

• Mae'r oriau o ofal sesiynol sydd ar gael yn golygu ei fod yn aml yn anaddas i rieni sy'n gweithio.  

• Mae ystod y gwasanaethau sydd ar gael yn gyfyngedig a dim ond yn ystod y tymor y maent ar gael.  

• Nifer cyfyngedig o leoedd gofal sesiynol sydd ar gael yn y prynhawn.  
 
 
 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol  
 
Dadansoddiad o'r Cyflenwad o Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
Nifer y darparwyr – Roedd 14 o ddarparwyr wedi cwblhau eu SASS fel darparwyr y tu allan i oriau ysgol neu ofal dydd llawn a darparwyr y tu allan i'r ysgol; 
fodd bynnag, mae llawer o'r rhain yn gweithredu mwy nag un math o ddarpariaeth, felly rydym wedi cyfrif y rhain ar wahân. Mae yna hefyd ddau glwb y tu 
allan i oriau ysgol nad ydynt wedi'u cofrestru gydag AGC ar hyn o bryd ond sy'n cynnig clwb ar ôl ysgol sy'n rhedeg am lai na dwy awr y dydd, sy'n gwneud 
cyfanswm o 25 o ddarpariaethau. 

 
Ystod y gwasanaethau a ddarperir – Gofal ar ôl ysgol yw mwyafrif y ddarpariaeth y tu allan i oriau ysgol (56%) ac mae hwn ar gael ym mhob un o'r pum 
ardal.  Dim ond pedwar darparwr sy’n nodi eu bod yn darparu gofal cyn ysgol ac nid oes yr un o’r rhain yn ardal Cas-gwent, ond nid yw hyn yn cynnwys 
clybiau brecwast am ddim mewn ysgolion sy’n gweithredu mewn 27 o’n 30 o ysgolion cynradd. Ychydig o ofal gwyliau cofrestredig sydd ar gael, er bod 
darpariaeth ym mhob ardal ar wahân i Drefynwy.  

 
Nifer a math y lleoedd plant a lenwyd (llawn amser, rhan amser, ad-hoc) - Mae 1,013 o leoedd ar gael mewn clybiau y tu allan i oriau ysgol a chyrchodd 
cyfanswm o 965 o blant y ddarpariaeth hon yn haf 2021; fodd bynnag, gall rhai o'r rhain fod yr un plant sy'n mynychu gwahanol fathau o ddarpariaeth. Mae 
mwyafrif y lleoedd y tu allan i oriau ysgol mewn clybiau ar ôl ysgol (61%), gyda 14% mewn clybiau brecwast a 25% mewn clybiau gwyliau. Mae mwyafrif 
(56%) y plant yn mynychu'r ddarpariaeth hon yn rhan amser, mae 8% yn mynychu'n llawn amser a 36% yn mynychu ar sail ad-hoc. 
 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

39 

Lleoedd gwag a rhestrau aros - Nid oes unrhyw leoedd gwag mewn clybiau cyn ysgol yng Nghil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy a dim ond ychydig o leoedd 
gwag yn y Fenni a Brynbuga a Rhaglan. Mae lleoedd gwag mewn clybiau ar ôl ysgol ar draws pob ardal, er mai dim ond 2 a adroddwyd yn ardal y Fenni.  Nid 
oedd data SASS yn cofnodi lleoedd gwag yn ystod gwyliau ysgol. Dim ond 2 o blant sydd ar restr aros am ofal ar ôl ysgol ac mae hyn yn ardal Brynbuga a 
Rhaglan. 
 
Nifer y lleoedd Cymraeg wedi'u llenwi – Nid oes unrhyw ddarparwyr y tu allan i oriau ysgol sy'n gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg.  Dywed y mwyafrif 
(68%) eu bod yn uniaith Saesneg a dim ond 32% o ddarparwyr a ddywedodd eu bod yn rhedeg eu gwasanaeth yn Saesneg gydag elfennau dwyieithog.  
 
Oriau agor ac ystod hyd y sesiynau - Mae clybiau cyn ysgol yn cychwyn ar adegau gwahanol rhwng 7:30yb ac 8yb ac yn gorffen am 9yb pan fydd yr ysgol yn 
dechrau.  Mae gofal ar ôl ysgol yn dechrau pan fydd yr ysgol fwydo yn gorffen am y dydd ac yn gorffen rhwng 5:25yh a 6yh, nid oes unrhyw glybiau ar ôl 
ysgol sy'n gweithredu ar ôl yr amser hwn. Mae darpariaeth glwb gwyliau yn dechrau rhwng 7yb ac 8yb ac yn gorffen rhwng 5:30yh a 6yh.  
 
Ystod oedran y plant – Mae'r holl ddarpariaeth ar ôl ysgol yn darparu ar gyfer plant 5 – 7 oed ac mae pob darparwr heblaw un yn ardal y Fenni hefyd yn 
darparu ar gyfer plant 8 – 11 oed. Mae un darparwr yn y Fenni ac un yng Nghil-y-coed wedi'u cofrestru ar gyfer plant 12 – 14 oed. Dim ond chwe lleoliad 
sy'n darparu ar gyfer plant dan 5 oed. Mae 91% o'r lleoedd a gymerir mewn darpariaeth y tu allan i oriau ysgol yn blant 5 – 11 oed ac mae 8% yn blant 4 
oed. Mae yna hefyd dri phlentyn 12 – 14 oed a phedwar plentyn 3 oed yn defnyddio darpariaeth y tu allan i oriau ysgol. 

 
Amrediad o daliadau – Mae costau fesul awr yn amrywio rhwng £2 yr awr ac £8 yr awr gyda chlybiau cyn ysgol yn tueddu i fod y rhataf a gofal gwyliau'r 
drutaf.   Mae’r gost isaf yn ardal Cas-gwent ac mae’r gost uchaf yn ardal Y Fenni, gyda dau ddarparwr yn codi £8 yr awr. Cost gyfartalog darpariaeth y tu 
allan i oriau ysgol yn Sir Fynwy yw £4.55 yr awr. Nid yw tri chlwb yn darparu bwyd ac mae tri chlwb yn codi tâl ychwanegol am fwyd, mae'r rhain i gyd yn 
ardal Cil-y-coed.  Mae gostyngiadau i frodyr a chwiorydd ar gael mewn 7 clwb ond nid oes yr un o'r rhain yn ardal Cil-y-coed.  

 
Nifer y lleoedd a lenwyd gan blant ag anghenion dysgu ychwanegol neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd - Dywedir bod gan 26 o blant 
anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd sy'n mynychu gofal y tu allan i'r ysgol ac maent wedi'u gwasgaru ar draws pob ardal ar wahân i Drefynwy. 

 
Effaith Covid – Caeodd pob clwb gofal y tu allan i oriau ysgol eu drysau ar ryw adeg yn ystod y pandemig ac arhosodd llawer ar gau am gyfnod sylweddol o 
amser. Er gwaethaf hyn, dim ond 10 darparwr gofal y tu allan i oriau ysgol a ddywedodd fod ganddynt achos cadarnhaol yn eu clybiau. Dywedodd pob 
darparwr fod ganddynt ddigon o Gyfarpar Diogelu Personol. Dywedodd 15 lleoliad fod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu hyfforddiant ac roedd 3 wedi 
gweld effaith ar gymarebau staffio. 

 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
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Cryfderau: 

• Mae yna ledaeniad da o ofal plant ar ôl ysgol ar draws Sir Fynwy ac mae bron pob darpariaeth y tu allan i oriau ysgol bellach wedi’i chofrestru gydag 
AGC. 

• Mae nifer dda yn mynychu'r ddarpariaeth Clwb ar ôl Ysgol ac yn cael ei defnyddio'n bennaf gan blant oed ysgol gynradd, a fyddai'n eu cael hi'n 
anoddach cael mynediad at fathau eraill o ddarpariaeth gofal plant. 

• Mae digon o leoedd gwag ar gyfer darpariaeth y tu allan i oriau ysgol bron ym mhob ardal.  

• Mae cost gyfartalog gofal y tu allan i oriau ysgol yn debyg i fathau eraill o ofal plant ond mae 68% o glybiau yn rhatach na hyn.  

• Mae plant ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd yn cael eu cefnogi i’w galluogi i gael mynediad at ofal plant y tu allan i oriau ysgol. 
 
Gwendidau: 

• Nid oes darpariaeth ofal plant y tu allan i oriau ysgol cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy. 

• Ychydig iawn o glybiau cyn ysgol sydd yn Sir Fynwy; fodd bynnag, mae hyn oherwydd y ffaith bod gan fwyafrif ysgolion cynradd Sir Fynwy glwb 
brecwast am ddim ar y safle, felly nid oes galw am y ddarpariaeth ychwanegol hon. 

• Nid oes unrhyw ddarpariaeth ofal gwyliau cofrestredig yn ardal Trefynwy a dim ond un clwb yn ardaloedd Cas-gwent a Brynbuga a Rhaglan. 

• Er bod lleoedd gwag wedi’u hadrodd mewn clybiau ar ôl ysgol ym mhob rhan o Sir Fynwy, mae hyn yn gyfyngedig iawn yn ardal y Fenni ac rydym 
wedi cael gwybod drwy ein GGiD nad oes argaeledd mewn rhai rhannau o’r Fenni, yn enwedig ar ôl 5.30yh. 

• Nid oes yr un o'r clybiau ar ôl ysgol na chlybiau gwyliau yn gweithredu ar ôl 6yh; nid oes darpariaeth ar gyfer rhieni neu ofalwyr sy'n gweithio oriau 
annodweddiadol. 

 
 

 

Darpariaeth Chwarae a Gofal  
 
Dadansoddiad o'r Cyflenwad o Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
Nifer y darparwyr - Nid oes darpariaeth chwarae mynediad agored cofrestredig yn Sir Fynwy ac nid oes un ar gael ar hyn o bryd yn ystod y tymor.  Er nad 
yw'r ddarpariaeth 'chwarae a gofal' hon yn cael ei hystyried yn ofal plant, mae'r data wedi'i gynnwys yn yr asesiad hwn oherwydd y pwysigrwydd y mae 
rhieni'n ei roi ar y gwasanaethau hyn i ddarparu gofal plant i'w plant yn ystod gwyliau'r ysgol.  
 
Ystod y gwasanaethau a ddarperir - Roedd darpariaeth ar gael mewn naw lleoliad yn ystod gwyliau'r haf, tri yn Nhrefynwy, dau’r un yn y Fenni, Cil-y-coed a 
Chas-gwent; nid oes darpariaeth ym Mrynbuga na Rhaglan. Y bwriad yw y bydd pedwar o'r lleoliadau hyn yn gweithredu ym mhob un o'r gwyliau ysgol. 
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Nifer a math y lleoedd plant a lenwyd (llawn amser, rhan amser, ad-hoc) – Roedd cyfanswm o 560 o leoedd ar gael ar draws y pedair ardal a mynychodd 
1,322 o blant y ddarpariaeth hon yn ystod gwyliau’r haf 2021.   Roedd yn ofynnol i bob lle gael ei archebu ymlaen llaw ac roedd mwyafrif y lleoedd yn cael 
eu cymryd yn rhan amser neu ar sail ad-hoc. 

 
Lleoedd Gwag a Rhestrau Aros – Gan fod lleoedd wedi'u harchebu ymlaen llaw ar gyfer y ddau gynllun, roedd rhestrau aros yn cael eu rheoli ac nid oedd 
presenoldeb yn ddigon uchel ar gyfer unrhyw ddarpariaeth. Amcangyfrifir y gallai 400 o blant eraill fod wedi derbyn gofal dros wyliau'r haf er mwyn 
cyrraedd capasiti. 
 
Nifer y lleoedd Cymraeg wedi'u llenwi - Nid oes lleoedd Cymraeg ar gael, mae pob darparwr yn disgrifio'u hunain fel uniaith Saesneg. 
 
Oriau agor ac ystod hyd sesiynau – Roedd Gemau Sir Fynwy ar agor rhwng 8yb a 5yh am bum wythnos o wyliau'r haf.  Roedd y Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau 
Ysgol ar agor o 9:30yb – 2:30yh am bedair wythnos yn ystod gwyliau’r haf.  
 
Ystod oedran y plant – Roedd yr holl ddarpariaeth ar gael i blant rhwng 5 ac 11 oed, nid oedd dadansoddiad o'r defnydd yn ôl oedran ar gael. 
 
Ystod taliadau - Nid oedd unrhyw gost i fynychu'r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol.  Costiodd Gemau Sir Fynwy £20.50 y dydd; mae hyn yn cyfateb i gyn 
lleied â £2.28 yr awr os yw plentyn yn mynychu am ddiwrnod llawn. Roedd rhywfaint o arian hefyd i ddarparu lleoedd am ddim i 36 o blant agored i niwed. 
 
Nifer y lleoedd a lenwyd gan blant ag anghenion dysgu ychwanegol neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd - Cefnogwyd 50 o blant ag 
anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd i fynychu Gemau Sir Fynwy a 42 i fynychu Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau'r Haf. 

 
Effaith Covid-19 – Ni chynhaliwyd Gemau Sir Fynwy na’r Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau Ysgol yn ystod haf 2020 o ganlyniad uniongyrchol i bandemig Covid-
19. Roedd modd bwrw ymlaen â’r cynlluniau yn ystod gwyliau haf 2021 gyda mesurau diogelwch amrywiol ar waith.  
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Cafwyd presenoldeb da yn y ddarpariaeth a gynigir yn ystod gwyliau ysgol a bwriedir cynnig darpariaeth debyg yn ystod gwyliau ysgol y dyfodol. 

• Mae cymorth ar gael i alluogi plant sy'n agored i niwed a'r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd i fynychu. 

• Mae dros hanner y ddarpariaeth sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac mae'r ddarpariaeth arall yn gymharol rad o gymharu â gofal plant cofrestredig. 
 
Gwendidau: 

• Nid oes darpariaeth chwarae y tu allan i bedair prif dref Sir Fynwy ac nid oes unrhyw ddarpariaeth yn ardal Brynbuga a Rhaglan. 
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• Nid yw'r ddarpariaeth ar gael yn ystod y tymor a dim ond yn ystod gwyliau'r haf y mae Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau'r Ysgol ar gael.  

• Nid oes darpariaeth chwarae mynediad agored cyfrwng Cymraeg na dwyieithog yn Sir Fynwy. 

• Dim ond i blant 5 – 11 oed y mae’r ddarpariaeth ar gael. 
 
 

Nanis  
 
Dadansoddiad o'r Cyflenwad o Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
Ar hyn o bryd mae dwy nani wedi’u cofrestru yn Sir Fynwy ac nid yw’r un o’r rhain, nac unrhyw nanis arall, yn hysbysebu drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd. Rydym wedi hyrwyddo hyn trwy gyfryngau cymdeithasol ac wedi gofyn iddynt rannu eu manylion gyda'r GGiD, ond nid yw hyn wedi digwydd; 
felly, nid oeddem yn gallu casglu unrhyw ddata penodol yn ymwneud â nanis. 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Mae angen mwy o wybodaeth ynghylch argaeledd nanis yn Sir Fynwy ac annog nanis presennol i gofrestru drwy'r cynllun cymeradwyo gwirfoddol. 
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Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen (MCS)  
 

Nifer yr ysgolion a darparwyr gofal plant a ariennir i ddarparu lleoedd Meithrin Cyfnod Sylfaen – Yn Sir Fynwy, gall plant gael mynediad at eu hawl i 
addysg gynnar rhan amser (MCS) am ddim mewn dosbarth meithrin a gynhelir gan Awdurdod Lleol neu leoliad gofal plant nas cynhelir cymeradwy. Ar hyn o 
bryd mae gennym 12 meithrinfa ALl a 26 o ddarparwyr gofal plant nas cynhelir cymeradwy; mae'r lleoliadau hyn wedi'u gwasgaru ar draws holl ardaloedd 
Sir Fynwy. Mae mwyafrif y lleoliadau nas cynhelir wedi'u cofrestru fel gofal dydd llawn, dim ond 4 darparwr gofal sesiynol sydd ond mae pob lleoliad yn 
cynnig gofal sesiynol, os gofynnir amdano. Yn Sir Fynwy, nid ydym ar hyn o bryd yn defnyddio gwarchodwyr plant i gyflwyno addysg gynnar. 
 
Mae dwy o feithrinfeydd yr Awdurdod Lleol yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg, un yn y Fenni ac un yng Nghil-y-coed. Nid oes yr un o'r lleoliadau nas 
cynhelir cymeradwy yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg, maent i gyd yn Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 
 
Nifer y lleoedd Meithrin Cyfnod Sylfaen wedi'u llenwi, gofynnol ac ar gael – Ar hyn o bryd mae 1,416 o leoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael yn Sir 
Fynwy; mae 696 o'r lleoedd hyn mewn lleoliadau gofal plant nas cynhelir a 720 mewn meithrinfeydd ysgol ALl. Mae’r nifer sy’n manteisio ar leoedd ar ei 
uchaf yn nhymor yr haf, gan mai dyma pryd mae’r mwyaf o blant cymwys. Mae’r nifer sy’n manteisio ar leoedd yn nhymor yr haf 2021 wedi’i gofnodi yn y 
tabl isod a’i gymharu â’r lleoedd sydd ar gael: 
 

Math o Ofal 
Plant 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Lleoedd Derbyn-
iadau 

Lleoedd Derbyn-
iadau 

Lleoedd Derbyn-
iadau 

Lleoedd Derbyn-
iadau 

Lleoedd Derbyn-
iadau 

Lleoedd Derbyn-
iadau 

Gofal Dydd 
Llawn 

141 155 140 87 90 90 74 69 145 91 590 492 

Gofal Dydd 
Sesiynol 

48 32 0 0 58 41 0 0 0 0 106 73 
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Meithrinfa ALl 210 134 270 202 120 83 120 62 0 0 720 481 

Cyfanswm 399 321 410 289 268 214 194 131 145 91 1,416 1,046 

 
 
Mae’r nifer gyffredinol sy’n manteisio ar leoedd wedi gostwng o gymharu â blynyddoedd blaenorol, cymerwyd 1,046 o leoedd yn nhymor yr haf 2021 (74% 
o’r lleoedd) o gymharu â 1,220 o leoedd yn nhymor yr haf 2019 (86% o’r lleoedd).  Mae hyn yn rhannol oherwydd y gostyngiad yn y gyfradd genedigaethau 
ac yn rhannol oherwydd cyflwyno’r Cynnig Gofal Plant, gan fod 20 awr yn ddigon i rai teuluoedd, felly maent yn dewis eu cadw yn eu lleoliad presennol yn 
hytrach na’u symud i ddarparwr Meithrinfa Cyfnod Sylfaen gymeradwy neu feithrinfa ysgol. Mae'r pandemig hefyd wedi effeithio ar y nifer sy'n manteisio ar 
yr MCS; mae rhai rhieni bellach yn gweithio gartref ac nid oes angen gofal plant arnynt fwyach, mae eraill yn gwneud trefniadau amgen gan eu bod yn 
gyndyn o ddefnyddio darpariaeth gofal plant oherwydd cyfraddau heintiau.  
 
Ym mhob ardal, ac eithrio Cil-y-coed, mae mwy o blant yn defnyddio eu lle Meithrin y Cyfnod Sylfaen mewn lleoliadau nas cynhelir cymeradwy yn hytrach 
na meithrinfeydd ysgol yr ALl. Mae’r nifer uchaf o leoedd MCS a gymerwyd yn ardal Y Fenni, dyma hefyd yr ardal gyda’r ganran isaf o leoedd dros ben (20%), 
ynghyd â Chas-gwent.  Mae'r nifer sy'n manteisio ar leoedd yn cael ei fonitro fesul ardal ddaearyddol bob tymor ac mae wedi bod yn gymharol gyson ers 
nifer o flynyddoedd.  Dim ond pan fydd angen wedi'i amlygu mewn ardal ddaearyddol benodol y caiff lleoliadau gofal plant ychwanegol eu cymeradwyo i 
ddarparu lleoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen. Y rheswm am hyn yw sicrhau bod digon o leoedd ym mhob ardal, wrth gadw lleoedd dros ben i'r lleiafswm er 
mwyn gwella cynaliadwyedd lleoliadau ac ysgolion. 
 
Nifer y rhieni nad ydynt yn hawlio eu hawl am ddim a'r rhesymu – Dywedodd llai na 2% o'r ymatebwyr i'r arolwg rhieni nad oeddent yn hawlio eu hawl am 
ddim i addysg gynnar (MCS). Y rhesymau a roddwyd am hyn oedd bod yn well gan un rhiant ddefnyddio lleoliad gofal plant nad oedd wedi'i gymeradwyo ar 
gyfer Meithrin y Cyfnod Sylfaen ac nid oedd un rhiant yn ymwybodol o'r hawl hon.  Yn seiliedig ar y nifer sy'n manteisio ar leoedd o'u cymharu â data 
genedigaethau byw, nid oes nifer fawr o blant Sir Fynwy nad ydynt yn cael mynediad i'w hawl am ddim i addysg gynnar (MCS). Amcangyfrifir bod tua 75% o 
blant cymwys wedi defnyddio eu hawl i ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen rhan amser am ddim yn nhymor yr haf 2021. Unwaith eto, mae hyn ychydig 
yn is na blynyddoedd blaenorol, gan fod y nifer a fanteisiodd ar y cynllun yn nhymor yr haf 2019 a'r blynyddoedd cyn hynny yn nes at 85% o blant cymwys. 
 
Gofal plant sydd ei angen ar rieni i'w galluogi i hawlio eu hawl llawn – Roedd 8 o ymatebwyr i'r arolwg a ofynnodd i ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen 
fod ar gael am oriau hirach bob dydd i'w galluogi i gyd-fynd ag oriau gwaith.  Mae llawer o'n darparwyr Meithrin y Cyfnod Sylfaen cymeradwy wedi'u 
cofrestru ar gyfer gofal dydd llawn ac yn cynnig gofal plant cofleidiol. Mae gan lawer o'n lleoliadau gofal sesiynol a meithrinfeydd ALl drefniadau gyda 
darparwyr gofal plant eraill a fydd yn casglu o'r lleoliad ac yn darparu gofal plant cofleidiol er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r mater hwn.  
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
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Cryfderau: 

• Mae ystod dda o ddarparwyr Meithrin y Cyfnod Sylfaen fel y gall rhieni ddewis y math sy'n gweddu orau i'w hanghenion. 

• Mae gan Sir Fynwy drefniadau trawsffiniol ar waith gyda phob un o’r chwe awdurdod cyfagos (yng Nghymru a Lloegr) fel y gall rhieni gael mynediad 
i ddarpariaeth dros y ffin os yw hyn yn fwy cyfleus. 

• Mae'r ddarpariaeth gyda darparwyr gofal plant nas cynhelir yn hyblyg iawn; dim ond am dair sesiwn yr wythnos y mae'n rhaid i blant eu mynychu er 
mwyn cael mynediad at gyllid a gellir rhannu eu hawl ar draws mwy nag un lleoliad. 

• Mae gofal plant cofleidiol ar gael gyda'r rhan fwyaf o ddarparwyr i ddiwallu anghenion rhieni sy'n gweithio. 

• Mae'r niferoedd sy'n manteisio ar ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen yn dda iawn. 
 
Gwendidau: 

• Nid oes unrhyw hyblygrwydd o fewn meithrinfeydd ysgol yr ALl, rhaid i blant fynychu naill ai am bum sesiwn bore neu bum sesiwn prynhawn yr 
wythnos ac nid oes gan lawer o ysgolion darpariaeth cofleidiol ar y safle. 

• Mae diffyg lleoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen cyfrwng Cymraeg, yn enwedig mewn lleoliadau gofal plant nas cynhelir. 
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Y Cynnig Gofal Plant  
 
Nifer y darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant - Ar hyn o bryd mae gennym 74 o ddarparwyr gofal plant yn Sir Fynwy 
sydd wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, gellir dadansoddi hyn fel y nodir yn y tabl isod:  

 

 Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gwarchodwr Plant 10 8 7 8 2 35 

Gofal Dydd Llawn 9 7 4 5 4 29 

Gofal Dydd Sesiynol 2 2 2 3 1 10 

Cyfanswm 20 20 14 12 5 74 

 
 
Mae yna hefyd 63 o ddarparwyr gofal plant y tu allan i'r sir sydd wedi'u cofrestru i ddarparu lleoedd Cynnig Gofal Plant i blant Sir Fynwy; fodd bynnag, o’r 
rhain, dim ond 29 sy’n cael eu hariannu ar hyn o bryd ar gyfer plant drwy’r Cynnig Gofal Plant. 
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Proffil presenoldeb plant sy’n defnyddio’r Cynnig Gofal Plant – Yn nhymor yr hydref 2021, roedd 418 o blant wedi manteisio ar y Cynnig Gofal Plant. Mae’r 
nifer sy’n manteisio bob amser ar ei isaf yn nhymor yr hydref gan fod llai o blant cymwys. Roedd y nifer a manteisiwyd yn 553 yn nhymor y gwanwyn 2021 a 
601 yn nhymor yr haf 2021, pan fo’r niferoedd yn tueddu i fod ar ei uchaf. 
 

 Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Allan o Sir Cyfanswm 

Gwarchodwr Plant 8 9 6 12 - - 35 

Gofal Dydd Llawn 76 83 67 35 45 39 345 

Gofal Dydd Sesiynol 15 11 4 3 - 5 38 

Cyfanswm 99 103 77 50 45 44 418 

 
 
Mae’r nifer uchaf o blant sy’n defnyddio cyllid y Cynnig Gofal Plant yn ardal Cil-y-coed (25%), ac yn cael ei dilyn yn agos gan ardal y Fenni (24%).  Mae tua 
10% o blant Sir Fynwy sy’n defnyddio cyllid y Cynnig Gofal Plant yn defnyddio lleoliad mewn awdurdod lleol arall. 
 
Nifer y rhieni nad oeddent yn defnyddio’r Cynnig Gofal Plant a’r rhesymu – Dywedodd 76 o ymatebwyr (17.2%) i’r arolwg rhieni eu bod yn defnyddio’r 
Cynnig Gofal Plant ond dim ond 2 ymatebydd (0.5%) a ddywedodd nad oeddent yn hawlio’r Cynnig Gofal Plant.  Y rheswm a roddwyd am hyn oedd eu bod 
yn dewis peidio â defnyddio gofal plant gan nad oes ei angen arnynt. Nid oedd unrhyw sylwadau eraill yn yr arolwg rhieni yn ymwneud yn benodol â’r 
Cynnig Gofal Plant.  
 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Mae’n ymddangos bod y rhan fwyaf o rieni yn ymwybodol o’r Cynnig Gofal Plant.  

• Mae’r nifer sy’n manteisio ar y cynllun hwn yn dda gan fod tua hanner yr holl blant 3 i 4 oed wedi defnyddio’r cyllid hwn yn nhymor yr hydref 2021. 

• Mae mwy nag 85% o ddarparwyr gofal plant wedi’u cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ac mae hyn wedi’i wasgaru ar draws pob math o ofal 
plant ac ardal o’r sir.  

• Mae teuluoedd yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth dros y ffin os yw hyn yn fwy cyfleus. 

• Mae 24 o ddarparwyr ar draws Sir Fynwy sy’n gallu cynnig lleoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen a’r Cynnig Gofal Plant, felly gall rhieni gael mynediad at 
y 30 awr lawn mewn un lleoliad; mae 14 o'r lleoliadau gofal plant hyn hefyd ar agor yn ystod gwyliau ysgol. 
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• Yn anecdotaidd, mae cyllid y Cynnig Gofal Plant wedi helpu nifer o rieni yn Sir Fynwy i ddechrau neu ddychwelyd i weithio neu astudio.  
 
Gwendidau: 

• Gyda Sir Fynwy mor agos at ffin Lloegr, mae llawer o deuluoedd o Loegr sy’n dymuno defnyddio gofal plant yn Sir Fynwy ond dydyn nhw ddim yn 
gallu cael mynediad at gyllid drwy’r Cynnig Gofal Plant.  

• Mae llawer o reolau a chymhlethdodau yn ymwneud â’r Cynnig a’i broses ymgeisio sy’n arwain at lawer o ddryswch ymhlith rhai rhieni.  

• Mae llawer o rieni yn tybio y byddant yn cael y 30 awr lawn mewn unrhyw ddarpariaeth y dymunant, ac nid yw hyn yn wir o reidrwydd. 

• Nid yw’r Cynnig Gofal Plant o fudd i lawer o’n teuluoedd agored i niwed, yn enwedig y rheini lle mae rhieni neu ofalwyr yn ddi-waith.  

• Nid yw’r Cynnig Gofal Plant ar gael tan y tymor yn dilyn pen-blwydd plentyn, gallai llawer o rieni elwa ohono pan fydd eu plant yn iau a gofal plant 
ar ei ddrytaf.  
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Darpariaeth Dechrau'n Deg  
 
Dim ond nifer fach o ddarparwyr gofal plant sy’n cael eu hariannu i ddarparu Dechrau’n Deg yn Sir Fynwy, gan fod nifer y teuluoedd sy’n gymwys ar gyfer 
Dechrau’n Deg yn llawer is nag awdurdodau lleol eraill. Mae holl ddarparwyr Dechrau'n Deg yn unig yn cael eu rhedeg gan yr Awdurdod Lleol ac maent 
wedi'u cofrestru fel gofal sesiynol. Mae un lleoliad Dechrau'n Deg ALl ym mhob un o'r pedair prif dref - Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy. Nid oes 
darpariaeth Dechrau'n Deg ym Mrynbuga a Rhaglan gan nad oes unrhyw blant cymwys yn yr ardal hon.  

 

Math o Ofal Plant Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Cyfanswm 

Darparwyr Lleoedd Darparwyr Lleoedd Darparwyr Lleoedd Darparwyr Lleoedd Darparwyr Lleoedd 

Gofal Dydd Llawn 1 6 0 0 0 0 2 12 3 18 

Gwarchodwr Plant 1 2 1 2 0 0 1 2 3 6 

 Darpariaeth Dechrau'n Deg yn 
Unig 

1 16 1 20 1 12 1 20 4 68 

Cyfanswm 3 24 2 22 1 12 4 34 10 92 

 
 
Mae un darparwr gofal dydd llawn yn y Fenni sy’n gallu darparu gofal plant i blant Dechrau’n Deg drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae Dechrau’n Deg yn gweithio 
gyda lleoliadau cyfrwng Cymraeg yng Nghil-y-coed a Threfynwy gyda’r bwriad o’u cynnwys yn y dyfodol agos. 
 
Nifer y lleoedd sydd wedi'u llenwi ac sydd eu hangen - Yn ôl Rheolwr Dechrau'n Deg, mae'r holl leoedd yn y Fenni yn llawn ac mae'r ddarpariaeth yn 
Nhrefynwy a Chil-y-coed yn rhedeg ar 80% o gapasiti.  Ar hyn o bryd dim ond 50% o gapasiti y mae Cas-gwent yn gweithredu ond mae'r nifer sy'n manteisio 
yn newid bob tymor.  
 
Nifer y rhieni sy'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg sy'n defnyddio gofal plant am ddim – O'r 149 o ymatebwyr a atebodd y cwestiwn hwn yn yr arolwg 
rhieni, dim ond 10.7% a ddywedodd eu bod yn cael gofal plant am ddim drwy Ddechrau'n Deg. Mae’r rhesymau a roddwyd dros beidio â chael mynediad at 
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ofal plant am ddim yn awgrymu nad oedd y rhan fwyaf o’r teuluoedd hyn yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg. Yn ôl data a ddarparwyd i Lywodraeth Cymru, 
16% yw canran y plant 2 oed sy’n gymwys i dderbyn Dechrau’n Deg yn Sir Fynwy.  
 
Nifer y rhieni nad ydynt yn defnyddio gofal plant am ddim a rhesymu – Y prif resymau a roddir dros beidio â chael mynediad at ofal plant am ddim yw nad 
ydynt yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg neu nad ydynt yn gwybod beth yw Dechrau’n Deg (yn debygol o fod oherwydd nad ydynt yn byw mewn ardal 
Dechrau’n Deg.) Dywedodd un ymatebwr nad oedd yn gallu cael mynediad i ddarpariaeth Dechrau’n Deg cyfrwng Cymraeg, nid oes angen i ddau ymatebwr 
gael mynediad at y ddarpariaeth ac roedd angen gofal plant a oedd yn cynnig oriau hirach ar bedwar ymatebydd.  
 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Mae’r nifer sy’n manteisio ar leoedd Dechrau’n Deg yn dda ac mae’r rhan fwyaf o deuluoedd sy’n gymwys yn defnyddio’r ddarpariaeth hon.  

• Yn y Fenni, gall rhieni ddewis rhwng 3 lleoliad gwahanol, gan gynnwys gofal plant cyfrwng Cymraeg. 

• Mae plant sy’n defnyddio Dechrau’n Deg yn gyffredinol yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt mewn llawer o feysydd, gan gynnwys iechyd ac 
addysg.  

 
Gwendidau: 

• Mewn rhai ardaloedd, mae'r math o ofal plant sydd ar gael sy'n darparu lleoedd Dechrau'n Deg wedi'i gyfyngu i ofal sesiynol ac nid yw hyn yn 
bodloni anghenion rhieni sy'n gweithio. 

• Dim ond yn y Fenni y mae gofal plant Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg ar gael ar hyn o bryd. 

• Nid yw Dechrau’n Deg ar gael ym mhob ardal; mae llawer o deuluoedd bregus mewn ardaloedd eraill o Sir Fynwy a allai elwa o’r ddarpariaeth rad 
ac am ddim hon ond nid ydynt yn gymwys i wneud hynny. 
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Darpariaeth Clwb Brecwast Rhad ac Am Ddim  
 
Ar dymor yr hydref 2021, roedd 27 o ysgolion cynradd yn Sir Fynwy a oedd yn gweithredu clwb brecwast am ddim; mae gan ddwy ysgol ychwanegol glwb 
gofal plant cyn ysgol gyda ffi yn gwasanaethu'r ysgol yn lle hynny.  Dim ond un ysgol gynradd yn ardal Cil-y-coed yn Sir Fynwy sydd heb fynediad i glwb 
brecwast o unrhyw fath. Nid oes unrhyw glybiau brecwast am ddim mewn unrhyw ysgol uwchradd yn Sir Fynwy. 

 

Gwasanaethau a Defnydd Nifer y Clybiau a'r Defnydd Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Cyfanswm y Clybiau Brecwast 8 7 5 6 1 27 

Presenoldeb ar Gyfartaledd ar gyfer Brecwast am 
Ddim 

293 139 160 155 46 793 

Presenoldeb Cyfartalog ar gyfer Gofal Plant Cyn Ysgol 135 39 99 101 39 413 

 
 
Mae pob un o'r 27 ysgol gynradd yn Sir Fynwy sy'n cymryd rhan yn y cynllun brecwast am ddim hefyd yn cynnig elfen gofal plant sy'n talu ffi i blant sy'n 
cyrraedd cyn i'r clwb brecwast am ddim ddechrau; fodd bynnag, ni weithredodd 3 o'r ysgolion cynradd hyn y ddarpariaeth hon yn ystod tymor yr hydref 
2021 oherwydd Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

52 

 
 
 
 
 
 

 

Deall Anghenion Rhieni/ Gofalwyr  
 

 Nifer yr Ymatebion i'r Arolwg Rhieni  
 

• Cafwyd 443 o ymatebion i’r arolwg rhieni ac roedd y rhain wedi’u gwasgaru ar draws holl ardaloedd Sir Fynwy.  

• Cafwyd mwy o ymatebion o ardal Cil-y-coed nag unrhyw ardal arall yn Sir Fynwy. 

• Mae hon yn gyfradd ymateb gymharol isel o gymharu â phoblogaeth Sir Fynwy a nifer y teuluoedd y gwyddom eu bod yn defnyddio gofal plant, felly 
mae’r wybodaeth y gellir ei chael ohono yn gyfyngedig ac nid yw o reidrwydd yn gynrychioliadol o’r farchnad gofal plant cyfan. 
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Dadansoddiad o Ddefnydd Presennol a'r Galw yn y Dyfodol am Ddarpariaeth Gofal Plant  
 

Meithrin y Cyfnod Sylfaen – Roedd 118 o ymatebwyr yn cyrchu cyllid addysg gynnar (MCS) yn Sir Fynwy ynghyd â 9 ymatebydd arall yn cyrchu cyllid mewn 
awdurdod arall.   Yr unig resymau pam nad oedd rhieni'n cael mynediad at y cyllid oedd eu bod yn defnyddio darparwr nad oedd wedi'i gymeradwyo ar 
gyfer y cyllid (1) ac nid oeddent yn gwybod beth ydoedd (1). Dywedodd 8 rhiant nad oedd yr agwedd ran-amser ohono yn addas i gefnogi anghenion rhieni 
sy'n gweithio a dywedodd un ymatebwr y dylai fod ar gael yn ehangach mewn mwy o ysgolion.  
Dechrau'n Deg – Dywedodd 16 o ymatebwyr eu bod yn defnyddio darpariaeth Dechrau'n Deg a 133 o ymatebwyr sydd â phlant o'r oedran hwnnw nad 
ydynt yn defnyddio Dechrau'n Deg; nid oedd 15 o ymatebwyr yn siŵr a oeddent yn defnyddio'r ddarpariaeth ai peidio. Nododd 44 o ymatebwyr y rhesymau 
pam nad ydynt yn cael mynediad i Ddechrau’n Deg, a’r rheswm mwyaf poblogaidd oedd nad ydynt yn gymwys (12) neu nad yw ar gael yn eu hardal (12). 
Dywedodd 11 o ymatebwyr nad oeddent yn gwybod beth oedd darpariaeth Dechrau’n Deg ac ymatebodd 5 arall nad oedd yr oriau gofal plant Dechrau’n 
Deg sydd ar gael yn ddigon hir i’w hanghenion.  
 
Y Cynnig Gofal Plant – O’r 82 o ymatebwyr sydd â phlant o’r oedran cywir, mae 78 (95%) ohonynt yn defnyddio’r Cynnig Gofal Plant. Dim ond 3 ymatebydd 
a ddywedodd nad oeddent yn cyrchu'r cyllid a'r rhesymau oedd nad oedd angen gofal plant arnynt (1), nid oeddent yn gweithio felly nid oeddent yn 
gymwys (1) ac ni atebodd un ymatebydd y cwestiwn.  
 
Plant ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd – Dywedodd 41 o ymatebwyr fod gan eu plentyn anabledd, dywedodd 61 o ymatebwyr fod gan eu 
plentyn anghenion addysgol arbennig neu anghenion dysgu ychwanegol. Er nad yw’n glir o’r arolwg faint o’r rheini sy’n defnyddio neu angen darpariaeth 
gofal plant, roedd 4 ymatebydd yn dymuno i’w gofal plant fod yn well am ddiwallu anghenion ychwanegol eu plentyn a dywedodd 16 o ymatebwyr fod 
diffyg gofal plant addas ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol.  
 
Gofal plant a ddefnyddir yn ystod y tymor - Yn ystod y tymor, y math o ofal plant a ddefnyddir fwyaf yw gofal plant anffurfiol am ddim gyda theulu neu 
ffrindiau (25%), gyda meithrinfeydd dydd preifat yn dilyn (22%) a chlybiau brecwast (14%). Ni ddywedodd neb eu bod wedi defnyddio crèche gollwng neu 
fyfyriwr. Dywedodd 66 o ymatebwyr (9%) nad oeddent yn defnyddio gofal plant yn ystod y tymor.  

 
Gofal plant a ddefnyddir yn ystod gwyliau ysgol - Yn ystod gwyliau ysgol, y math o ofal plant a ddefnyddir fwyaf eto yw gofal plant anffurfiol am ddim gyda 
theulu neu ffrindiau (37%) ac yna meithrinfeydd dydd preifat (25%) a gofal gwyliau (19%).  Nid oedd unrhyw atebwyr yn defnyddio cylch meithrin na crèche 
gollwng. Dywedodd 6 o ymatebwyr eu bod yn defnyddio cylch chwarae, ond mae'n rhaid eu bod yn defnyddio darparwr gofal diwrnod llawn, gan nad oes 
gennym unrhyw ofal sesiynol ar agor yn ystod gwyliau'r ysgol. Cofnododd 56 o ymatebwyr (10%) nad oeddent yn defnyddio unrhyw ofal plant yn ystod 
gwyliau’r ysgol ond cafwyd hefyd 70 yn llai o ymatebion ar gyfer y rhai sy’n defnyddio gofal plant yn ystod gwyliau ysgol o gymharu ag amser tymor, felly 
mae’n debyg bod y nifer wirioneddol yn uwch na hyn. Mae'n debygol y byddai rhai ymatebwyr yn cyfeirio at y darpariaethau chwarae sy'n rhedeg ledled y 
sir fel gofal gwyliau neu ddarpariaeth cynllun chwarae, er nad yw wedi'i ddosbarthu fel hynny. 
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Nifer yr oriau o ofal plant a ddefnyddir – Y nifer mwyaf cyffredin o oriau y mae gofal plant yn cael ei ddefnyddio yn ystod y tymor yw rhwng 6 a 10 awr 
(18% o ymatebwyr), ac yna 0 – 5 awr (16%) ac yna 26 – 30 awr (15%).  Y nifer uchaf o oriau a ddefnyddiwyd yr wythnos yn ystod y tymor oedd 60 awr.  Yn 
ystod gwyliau ysgol, y nifer mwyaf cyffredin o oriau y mae gofal plant yn cael ei ddefnyddio yw rhwng 0 – 5 awr (17%) ac yna 26 – 30 awr (16%).  Y nifer 
uchaf o oriau a ddefnyddiwyd yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol oedd 80 awr.   
 
Costau gofal plant – Gwariodd y nifer uchaf o ymatebwyr (26%) rhwng £100 - £199 ar ofal plant yr wythnos, gyda 19% o ymatebwyr yn gwario rhwng £50 a 
£99 yr wythnos yn dilyn yn agos. Nid yw 17% o ymatebwyr yn gwario unrhyw beth ar ofal plant bob wythnos ond mae 5% o ymatebwyr yn gwario £300 neu 
fwy ar ofal plant bob wythnos.   
 
Bodlonrwydd gofal plant – Roedd dros hanner (56%) yr holl ymatebwyr yn fodlon iawn ar y darparwyr gofal plant y maent yn eu defnyddio ar hyn o bryd. 
Roedd 120 o ymatebwyr (33%) yn eithaf bodlon ar y ddarpariaeth gofal plant a ddefnyddiwyd.  Dim ond 7% o ymatebwyr oedd naill ai'n eithaf anfodlon 
neu'n anfodlon iawn â'r ddarpariaeth gofal plant y maent yn ei defnyddio. 
 
Gwelliannau i ofal plant – Dywedodd 59 o ymatebwyr fod meysydd o ddarpariaeth gofal plant y mae angen eu gwella.  Roedd y rhain yn cynnwys bod 
angen i ofal plant fod yn fwy fforddiadwy (15%), boreau cynharach ar gael (14%), nosweithiau hwyrach ar gael (14%), sesiynau mwy hyblyg ar gael (12%) a 
darpariaeth o ansawdd gwell (12%). Roedd y rhesymau a ychwanegwyd ar ben y gwymplen yn cynnwys nad yw'r gofal plant sydd ei angen arnynt yn bodoli 
(8%) a bod rhieni angen mwy o gefnogaeth gan ddarparwyr (2%).  
 
Rhesymau dros beidio â defnyddio gofal plant – Roedd 297 o ymatebwyr wedi egluro'r rhesymau pam nad ydynt yn defnyddio gofal plant.  Yr ymateb 
mwyaf cyffredin gan 17% o rieni oedd bod gofal plant yn rhy ddrud.  Dilynwyd hyn yn agos (16%) gan rieni a oedd yn defnyddio gofal plant anffurfiol fel 
aelod o'r teulu neu ffrind. Rhesymau eraill oedd bod rhiant yn aros gartref a dim angen gofal plant (8%) a'r gofal plant oedd ar gael ddim yn ddigon hyblyg 
i'w hanghenion (8%).  
 
Nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg a ddefnyddiwyd – Dywedodd 89% o ymatebwyr nad oeddent yn defnyddio gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg, mae 5% 
yn defnyddio darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac roedd 6% yn ansicr. O'r ymatebwyr nad oeddent yn defnyddio gofal plant cyfrwng Cymraeg, byddai 9% yn 
hoffi gwneud hynny a byddai 17% yn ei ystyried. Dywedodd 63% o ymatebwyr eu bod am ddefnyddio gofal plant trwy gyfrwng y Saesneg.  Er mai dim ond 
66 o ymatebwyr a ddywedodd eu bod am ddefnyddio gofal plant cyfrwng Cymraeg neu y byddent yn ystyried ei ddefnyddio, rhoddodd 85 o ymatebwyr 
resymau am y problemau y maent yn eu hwynebu yn cael mynediad at y ddarpariaeth.  Y rheswm mwyaf cyffredin oedd diffyg argaeledd darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg (45%), yna pellter (22%) ac oriau annigonol o ofal (14%).  
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Syniadau am ofal plant – Y lefel uchaf o gytundeb i'r datganiadau oedd bod gofal plant yn rhy ddrud (223 o ymatebwyr) a bod ansawdd gofal plant yn uchel 
(207). Roedd 185 o ymatebwyr yn cytuno’n gryf eu bod yn fodlon ar eu gofal plant yn ystod y tymor ac roedd 179 o ymatebwyr yn cytuno’n gryf bod gofal 
plant yn darparu ar gyfer anghenion eu plant.  
 
Effaith gwaith ac astudiaeth – Cafwyd 443 o ymatebion i'r problemau yn ymwneud â gofal plant sydd wedi effeithio arnynt hwy neu eu partner, a'r ymateb 
mwyaf oedd bod gofal plant yn achosi problemau yn y gwaith (47%). Dywedodd 17% o ymatebwyr fod materion gofal plant yn effeithio ar eu parhad yn y 
gwaith ac ymatebodd 16% fod materion gofal plant yn eu hatal rhag gweithio neu gael swydd.   
 
Cynlluniau gofal plant y dyfodol – Dywedodd 47% o ymatebwyr y bydd angen mwy o ofal plant arnynt yn y dyfodol.  O'r rhain, mae 18% o'r ymatebwyr yn 
meddwl y bydd angen meithrinfa ddydd breifat arnynt, ac yna 17% angen clwb cyn ysgol ac 17% angen clwb ar ôl ysgol. Mae 23% yn meddwl y bydd y gofal 
plant y bydd ei angen arnynt yn aros yr un fath ag y mae ar hyn o bryd.  
 
Help tuag at gostau gofal plant – Mae 72% o ymatebwyr yn defnyddio talebau gofal plant neu ofal plant di-dreth i'w helpu tuag at gost gofal plant, mae 
23% yn dal i ddefnyddio elfen gofal plant y credyd treth gwaith neu gredyd cynhwysol. Mae gweddill yr ymatebwyr naill ai'n defnyddio grant gofal plant i 
fyfyrwyr, cyfraniad cyflogwr ar gyfer gofal plant neu gymorth gofalwyr maeth.  
 
Effaith Covid-19 – Dywedodd 9 o ymatebwyr fod ganddynt broblemau gofal plant yn ystod y pandemig ond bod y rhain bellach wedi'u datrys. Dywedodd 2 
ymatebydd y byddant yn parhau i ddefnyddio llai o ofal plant oherwydd eu bod yn pryderu am heintiau ac amhariadau Covid-19.  
 
Barn rhieni ar y gofal plant a gynigir - Gwnaed 185 o sylwadau ychwanegol am ofal plant ar ddiwedd yr arolwg a'r un mwyaf cyffredin (14%) oedd bod 
diffyg cyffredinol o ran argaeledd gofal plant ar draws Sir Fynwy. Roedd sylwadau eraill yn nodi bod diffyg cychwyniadau cynnar ar gael (9%), diffyg gofal ar 
ôl ysgol (8%) a diffyg gofal plant am bris rhesymol neu am ddim (8%).   
 
 
Crynodeb o'r Cryfderau a'r Gwendidau Allweddol 
 
Cryfderau: 

• Mae gan y rhan fwyaf o ymatebwyr cymwys mynediad at gyllid gofal plant trwy ddarpariaeth Dechrau’n Deg, addysg gynnar neu’r Cynnig Gofal 
Plant. 

• Mae llawer o ymatebwyr yn gallu cael rhyw fath o help tuag at gost gofal plant. 

• Mae'r rhan fwyaf o ymatebwyr yn gallu cael mynediad at y ddarpariaeth gofal plant sydd ei hangen arnynt yn yr ardal o'u dewis.  

• Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn fodlon ar y cyfan â'r gofal plant y maent yn ei ddefnyddio yn ystod y tymor a gwyliau'r ysgol.  

• Mae'r rhan fwyaf o ymatebwyr yn ystyried bod y gofal plant y maent yn ei gyrchu o ansawdd uchel.  
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• Mae gan lawer o ymatebwyr drefniadau gofal plant dibynadwy.  

• Mae llawer o ymatebwyr yn deall ble i gael gwybodaeth am ofal plant.  
 
Gwendidau: 

• Mae'r rhan fwyaf o ymatebwyr yn ystyried gofal plant yn rhy ddrud.  

• Mae llawer o ymatebwyr wedi cael problemau yn y gwaith neu mewn hyfforddiant oherwydd materion gofal plant.  

• Mae rhai ymatebwyr yn ystyried bod diffyg argaeledd gofal plant a rhestrau aros hir.  

• Mae rhai ymatebwyr angen trefniadau gofal plant hirach a mwy hyblyg nad ydynt ar gael ar hyn o bryd.  

• Nid yw rhai ymatebwyr sydd â phlant ag angen ychwanegol yn gallu dod o hyd i ofal plant addas 

 
 

Darpariaeth Drawsffiniol  
 
Mae gan Gyngor Sir Fynwy drefniadau trawsffiniol ar waith ar gyfer darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen gyda phob un o’r chwe awdurdod cyfagos, pedwar 
yng Nghymru a dau yn Lloegr; felly, mae teuluoedd yn gallu manteisio ar eu hawl i addysg gynnar rhan amser (MCS) am ddim yn unrhyw un o’r awdurdodau 
lleol hyn. 
 
Roedd nifer y plant o Sir Fynwy yr ydym yn ymwybodol ohonynt a ddefnyddiodd eu darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen y tu allan i’r Awdurdod Lleol yn 
ystod tymor yr hydref 2021 fel a ganlyn: 
 

Awdurdod Lleol Nifer Plant Sir Fynwy 

Casnewydd Dim yr ydym yn ymwybodol ohonynt 

Torfaen 3 

Blaenau Gwent Dim yr ydym yn ymwybodol ohonynt 

Powys Dim yr ydym yn ymwybodol ohonynt 

Swydd Gaerloyw 13 
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Henffordd 12 

CYFANSWM 28 

 
 
 
Roedd y dadansoddiad o blant o'r tu allan i’r Awdurdod Lleol a ddefnyddiodd eu darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen yn Sir Fynwy yn ystod tymor yr hydref 
2021 fel a ganlyn: 
 

Awdurdod Lleol Nifer sy'n Mynychu Lleoliad Nas Cynhelir Nifer sy’n Mynychu Meithrinfa ALl CYFANSWM 

Casnewydd 3 11 14 

Torfaen 0 0 0 

Blaenau Gwent 1 2 3 

Powys 1 4 5 

Swydd Gaerloyw 0 2 2 

Henffordd 1 0 1 

CYFANSWM 6 19 25 

 
 
O’r 127 o ymatebwyr i’r arolwg rhieni a oedd yn defnyddio darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, nododd 9 o ymatebwyr (7%) eu bod yn cael mynediad at 
hwn mewn awdurdod heblaw Sir Fynwy. 
 
Ymgynghorwyd â chydweithwyr o’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd mewn awdurdodau lleol cyfagos fel rhan o’r broses hon i holi ynghylch unrhyw 
gysylltiad y maent wedi’i gael gyda thrigolion Sir Fynwy yn defnyddio gofal plant yn eu hawdurdod lleol neu’n gwneud ymholiadau. Ymatebodd pob un 
ohonynt nad ydynt yn cofnodi a yw ymholiad yn dod o awdurdod lleol arall, felly nid oeddent yn gallu darparu unrhyw ddata defnyddiol. 
 
Yn seiliedig ar y ffynonellau gwybodaeth ac adborth amrywiol a gawsom, mae’n ymddangos bod y mwyafrif helaeth o drigolion Sir Fynwy yn gallu cael 
mynediad at ofal plant addas neu ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen o fewn yr Awdurdod Lleol. Mae’r rheini sydd am gael mynediad at ddarpariaeth 
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mewn awdurdod lleol gwahanol i’w hawdurdod eu hunain yn gallu gwneud hynny. Mae’r rhesymau am hyn yn dueddol o fod mai dyma’r lleoliad agosaf at 
ble maen nhw’n byw, ei fod yn agos at ble maen nhw’n gweithio felly mae’n fwy cyfleus neu’n nes at deulu neu ffrindiau sy’n darparu gofal plant cofleidiol 
anffurfiol. Mae mwyafrif y rhai sy’n defnyddio darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen y tu allan i Sir Fynwy yn mynychu lleoliad yn Swydd Gaerloyw neu 
Swydd Henffordd. Efallai bod hyn, yn rhannol, oherwydd y ffaith eu bod yn gallu cael mynediad at 15 awr am ddim yn Lloegr, tra mai dim ond 10 awr yr 
ydym yn eu hariannu mewn lleoliad nas cynhelir a 12.5 awr mewn meithrinfa ysgol a gynhelir gan yr ALl.  
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Datblygu'r Gweithlu  
 
Gellir crynhoi gwybodaeth am ddatblygu’r gweithlu a gafwyd drwy holiadur SASS fel a ganlyn: 

• Yn ôl data SASS, ar hyn o bryd mae 461 o staff yn gweithio mewn lleoliadau gofal plant yn Sir Fynwy – 51 o warchodwyr plant a’u cynorthwywyr, 
303 o staff mewn lleoliadau gofal dydd llawn, 55 mewn lleoliadau gofal sesiynol a 52 mewn gofal y tu allan i’r ysgol. 

• Dim ond 11.7% o’r gweithlu gofal plant yn Sir Fynwy sydd heb unrhyw gymhwyster gofal plant ffurfiol ond mae un o’r rhain (0.2%) yn gweithio tuag 
at gymhwyster ar hyn o bryd; efallai bod mwy na hyn, gan na ofynnwyd hyn yn benodol yn y SASS. 

• Mae 13% arall o staff wedi nodi bod ganddynt gymhwyster yn ymwneud â gofal plant neu chwarae ond nid ydynt wedi nodi pa gymhwyster sydd 
ganddynt. 

• Yn ôl data SASS, y math o ofal plant sydd â’r nifer a’r ganran uchaf o staff heb gymhwyso yw gofal dydd llawn (15.2% o’r gweithlu gofal dydd llawn).   

• Mae gan 74 o staff (16.1%) mewn lleoliadau gofal plant yn Sir Fynwy gymhwyster lefel 5 ac mae bron i dri chwarter y rhain yn gweithio mewn gofal 
dydd llawn; mae ymarferwr arall yn gweithio tuag at gymhwyster lefel 5. 

• Mae gan 46.6% o'r gweithlu gofal plant gymhwyster lefel 3 ac mae gan 11.7% gymhwyster lefel 2.  

• Mae gan 45.1% o warchodwyr plant CYPOP 5, mae gan 15.7% gymhwyster lefel 2, mae gan 45.1% gymhwyster lefel 3 ac mae gan 7.8% gymhwyster 
lefel 5. 

• Mae gan 64% o'r staff sy'n gweithio mewn gofal dydd llawn gymwysterau lefel 3 neu uwch ac mae gan 9.2% arall gymhwyster lefel 2. 

• Mae gan fwyafrif y gweithwyr gofal sesiynol (45.5%) gymhwyster lefel 3, mae gan 30.9% gymhwyster lefel 2 ac mae gan 21.8% gymhwyster lefel 5.  

• Mewn lleoliadau cofrestredig y tu allan i oriau ysgol, mae gan 5.8% o staff gymhwyster lefel 5, mae gan 69.8% gymhwyster lefel 3 ac mae gan 1.9% 
gymhwyster lefel 2. Byddai’r canrannau’n is pe bai pob lleoliad anghofrestredig yn cael ei gynnwys, gan fod diffyg staff â chymwysterau addas yn 
aml yn rhwystr i gofrestru. 

• Bu trosiant uchel o staff gofal plant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda 115 o ymarferwyr yn gadael eu cyflogaeth.  Mae yna hefyd 31 o staff gofal 
plant ar gytundebau dim oriau ar hyn o bryd.  

 
Mae Blynyddoedd Cynnar Sir Fynwy yn trefnu rhaglen hyfforddi bob blwyddyn i sicrhau bod digon o gyrsiau ar gael ledled Sir Fynwy y gall y gweithlu gofal 
plant gael mynediad iddynt.  Roedd y cyrsiau a gynigiwyd yn ystod tymor yr haf 2021 yn cynnwys Rheoli Ymddygiad, Diogelu, Hylendid Bwyd, Cymorth 
Cyntaf Pediatrig, Codi a Chario, ADY, Chwarae Awyr Agored a Chymorth Anymataliaeth.  Oherwydd y pandemig Covid, mae mwyafrif y cyrsiau hyfforddi ers 
mis Mawrth 2020 wedi’u cynnal ar-lein neu drwy gyfuniad o ddysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb. Rydym wedi ariannu’r cymhwyster Trawsnewid i Chwarae 
yn flaenorol ar gyfer ymarferwyr gofal plant sy’n gweithio mewn lleoliadau chwarae, er mwyn sicrhau bod lleoliadau’n gallu bodloni rheoliadau AGC a 
byddem yn hapus i wneud hynny eto pe bai angen. 
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Mae lleoliadau gofal plant yn Sir Fynwy yn adrodd am anawsterau sylweddol wrth recriwtio a chadw staff cymwys; mae'r neges hon wedi'i hadleisio gan y 

sefydliadau ambarél. 

 

Covid-19 a Chynaliadwyedd  
 
Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar leoliadau gofal plant yn Sir Fynwy. Gofynnodd y SASS nifer o gwestiynau mewn perthynas â hyn ac 
mae’r ymatebion wedi’u crynhoi yn y tabl isod. 
 

Math o Ofal Plant Canran y Lleoliadau ag 
Achos Cadarnhaol 

Canran y Lleoliadau a Gaeodd 
Dros Dro Oherwydd Covid-19 

Canran y Lleoliadau Bodlon â'r 
Cyflenwad Cyfarpar Diogelu 

Personol 

Canran y Lleoliadau sy'n Adrodd 
am Effaith ar Hyfforddiant neu 

Gymarebau Staff 

Gwarchodwyr Plant  5% 66% 91% 20% 

Gofal Dydd Llawn 42% 84% 94% 52% 

Gofal Dydd Sesiynol 25% 67% 83% 17% 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 40% 100% 100% 60% 

 
 
Adroddodd ymhell o dan hanner yr holl ddarparwyr gofal plant am achos cadarnhaol yn eu lleoliad pan wnaethant gwblhau eu datganiad SASS yn nhymor yr 
haf 2021. Rydym yn ymwybodol, fodd bynnag, y bu mwy o achosion yn nhymor yr hydref 2021 a dechrau tymor y gwanwyn 2022, felly mae’r nifer 
wirioneddol yn sylweddol uwch na hyn. Yn gyffredinol, caeodd 79% o ddarparwyr dros dro oherwydd Covid-19, ond nid yw hyn yn cynnwys y gwarchodwyr 
plant sydd wedi cau’n barhaol yn ystod y pandemig, llawer o’r rhain o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19. Dywedodd y mwyafrif o ddarparwyr gofal dydd 
llawn a gofal y tu allan i oriau ysgol fod Covid-19 wedi cael effaith ar gymarebau hyfforddi neu staffio. Y math o ofal plant sydd i’w weld wedi’i effeithio 
fwyaf gan y pandemig Covid-19 yw gofal y tu allan i oriau ysgol. 
 
Yn ystod blwyddyn academaidd 2020-2021, roedd y nifer a fanteisiodd ar leoedd gofal plant yn is ar draws pob math o ofal plant, er mai lleoliadau gofal 
dydd llawn a gafodd eu heffeithio lleiaf. Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod mwy o rieni a gofalwyr yn gweithio gartref ac nad oedd angen gofal plant 
arnynt o reidrwydd. Roedd pryder hefyd ynghylch cyfraddau heintiau, felly dewisodd rhai teuluoedd wneud trefniadau eraill yr oeddent yn teimlo eu bod yn 
peri llai o risg. Unwaith eto, y math o ofal plant yr effeithiwyd arno fwyaf gan hyn oedd gofal y tu allan i'r ysgol. Mae’r nifer sy’n manteisio ar leoedd gofal 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

61 

plant wedi cynyddu yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22 ond mae clybiau ar ôl ysgol yn dal i weld llai o alw am leoedd, a allai achosi problemau 
cynaliadwyedd i rai darparwyr yn y dyfodol. 
 
Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith ariannol ar ddarparwyr gofal plant; fodd bynnag, mae’r grantiau cynaliadwyedd a ffrydiau ariannu eraill sydd wedi 
bod ar gael i leoliadau wedi lleihau’r effaith hon yn sylweddol ac, ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw ddarparwyr gofal plant yn Sir Fynwy sy’n adrodd eu 
bod yn wynebu anawsterau ariannol. Yn ystod blwyddyn ariannol 2020-2021, dyfarnwyd cyfanswm o £183,792 mewn grantiau cynaliadwyedd a rhannwyd 
hwn rhwng 39 o leoliadau; gellir rhannu hyn fel 5 gwarchodwr plant, 18 lleoliad gofal dydd llawn, 6 lleoliad gofal sesiynol a 10 darparwr y tu allan i oriau 
ysgol. Hyd yn hyn, ym mlwyddyn ariannol 2021-2022, mae cyfanswm o £94,184 wedi’i ddyfarnu mewn grantiau cynaliadwyedd i 22 o leoliadau; gellir 
dadansoddi hyn fel 4 gwarchodwr plant, 9 lleoliad gofal dydd llawn, 3 lleoliad gofal sesiynol a 6 darparwr y tu allan i oriau ysgol. 
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Dadansoddiad Bylchau a Meysydd i'w Gwella  
 

Ar y cyfan, mae ansawdd y ddarpariaeth gofal plant yn Sir Fynwy yn dda iawn ac mae darpariaeth ddigonol i fodloni anghenion y rhan fwyaf o deuluoedd; 
fodd bynnag, mae rhai bylchau yn y ddarpariaeth sydd wedi'u nodi ac y mae angen mynd i'r afael â nhw. 

 
Mathau a Lleoliad Gofal Plant 

 
Mae cyfanswm nifer y darparwyr gofal plant yn Sir Fynwy wedi amrywio dros y chwe blynedd diwethaf, fel y dangosir yn y tabl isod: 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Darparwyr Gofal Plant fesul Blwyddyn 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gwarchodwyr Plant  46 54 64 60 52 44 

Gofal Dydd Llawn 23 24 25 27 30 31 

Gofal Dydd Sesiynol 18 19 20 17 13 12 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 18 20 20 22 20 25 

Chwarae Mynediad Agored 8 8 8 8 8 9 

Crèches 1 0 0 0 0 0 

Nanis  0 0 0 0 2 2 

Cyfanswm 114 125 137 134 125 123 
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Er bod mwy o leoliadau nag oedd pan wnaethom gwblhau’r ADGP llawn ddiwethaf yn 2017, mae cyfanswm nifer y darparwyr gofal plant wedi gostwng bob 
blwyddyn ers 2019. Credir bod hyn yn bennaf o ganlyniad i bandemig Covid-19 a’r gobaith yw y bydd y darlun hwn yn gwella wrth i ni ddechrau symud allan 
o’r pandemig. 
 
Er gwaethaf hyn, mae'n ymddangos bod digon o leoedd gofal plant ym mhob rhan o Sir Fynwy i fodloni'r galw presennol. Cynigir ystod dda o wasanaethau 
gan y darparwyr hyn ac maent yn ddigon hyblyg ar y cyfan i fodloni anghenion teuluoedd. 
 
Mae dosbarthiad daearyddol darpariaeth gofal plant yn Sir Fynwy yn dda ac yn berthynol i boblogaeth a nodweddion pob ardal. Mae’r nifer uchaf o 
leoliadau gofal plant wedi’u lleoli yn y Fenni a Chil-y-coed, yna Cas-gwent a Threfynwy, gyda Brynbuga a Rhaglan â’r nifer lleiaf o leoliadau a lleoedd gofal 
plant. 
 
Yn seiliedig ar y data a ddarparwyd gan leoliadau gofal plant trwy eu datganiad SASS, ac yna o gymharu hyn â’r galw am ofal plant fel y dangoswyd mewn 
arolygon rhieni ac ymatebion ymgynghori gan randdeiliaid, mae’n ymddangos bod darpariaeth ddigonol o warchodwyr plant, gofal dydd llawn, gofal 
sesiynol ac ar ôl ysgol yn gyffredinol ond mae pocedi bach lle mae'r ddarpariaeth yn dynn.  
 
Gwarchodwyr plant yw’r un math o ofal plant lle’r ydym wedi gweld gostyngiad sylweddol yn y darparwyr a’r lleoedd sydd ar gael dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf; mae nifer y gwarchodwyr plant wedi gostwng 31% o 64 ym mis Mawrth 2019 i 44 ar hyn o bryd. Yn ystod ein hymgynghoriad â 
rhanddeiliaid, cododd Swyddog Cyflawni PaCE hyn yn benodol fel pryder a dywedodd fod hyn wedi’i gwneud yn anodd iddynt leoli plant er mwyn galluogi 
rhieni neu ofalwyr i gael mynediad at gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant. 

 
Mae gofal dydd llawn yn tyfu yn Sir Fynwy ac mae lleoedd wedi’u gwasgaru ledled Sir Fynwy, gyda darparwyr ym mhob un o’r pum ardal. Mae data SASS yn 
awgrymu bod nifer sylweddol o leoedd gwag, ond mae'n ymddangos bod hyn yn cael ei wrth-ddweud gan nifer y plant ar restrau aros, y mae llawer 
ohonynt yn yr un lleoliadau sy'n adrodd am leoedd gwag. Mae ein sgyrsiau gyda darparwyr gofal dydd llawn yn awgrymu bod y galw am leoedd wedi 
cynyddu yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn enwedig ar gyfer plant iau o dan 3 oed; mae hyn yn arbennig o amlwg mewn meithrinfeydd dydd. Mae 
cyflwyno gofal plant am ddim i blant 2 oed yn debygol o gynyddu’r galw hwn, felly efallai y bydd angen mwy o leoedd gofal plant mewn lleoliadau gofal 
dydd llawn yn y dyfodol. 
 
Mae nifer y darparwyr gofal sesiynol wedi gostwng 33% yn y 5 mlynedd diwethaf ond mae hyn yn bennaf oherwydd bod llawer o ddarparwyr wedi newid eu 
cofrestriad i ofal dydd llawn er mwyn bodloni anghenion a gofynion rhieni sy’n gweithio, gyda theuluoedd yn gofyn am oriau hirach ers cyflwyno’r Cynnig 
Gofal Plant. Rydym wedi colli dau leoliad gofal sesiynol mewn ardaloedd gwledig, a gafodd eu gorfodi i gau oherwydd galw cyson isel. Nid yw gofal sesiynol 
ar gael ym Mrynbuga a Rhaglan ond mae lleoliadau gofal dydd llawn a gwarchodwyr plant yn yr ardal hon yn darparu gofal sesiynol, felly nid yw’n fwlch 
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sylweddol ac nid yw wedi’i godi fel pryder gan randdeiliaid na thrwy’r arolwg rhieni. Eto, gallai cyflwyno gofal plant am ddim i blant 2 oed gynyddu'r galw 
am ofal sesiynol ac efallai y bydd angen datblygu darpariaeth ychwanegol neu ehangu'r ddarpariaeth bresennol. 
 
Mae clybiau brecwast am ddim mewn mwy na 90% o ysgolion cynradd, felly ychydig iawn o alw sydd am ofal cyn ysgol a dim ond un ysgol gynradd yng 
Nghil-y-coed sydd heb ryw fath o ofal cyn ysgol ar y safle. Mae mwyafrif y clybiau ar ôl ysgol bellach wedi'u cofrestru gydag AGC, felly gall rhieni gael 
cymorth ariannol i helpu tuag at gost eu gofal plant. Er bod mwy o ddarpariaeth ar ôl ysgol yn y Fenni nag unrhyw ardal arall o Sir Fynwy, mae’n ymddangos 
bod y galw’n uwch ac yn ddiweddar mae rhieni yn yr ardal hon sydd wedi methu â dod o hyd i ofal ar ôl ysgol i ddiwallu eu hanghenion wedi cysylltu â ni. 
Mae cyflenwad cyfyngedig o glybiau gwyliau ac nid ydynt ar gael ym mhob ardal o Sir Fynwy; fodd bynnag, mae llawer o warchodwyr plant a lleoliadau gofal 
dydd llawn hefyd yn darparu gofal gwyliau ac nid yw hyn wedi'i godi fel pryder yn yr arolwg rhieni. 

 
Nid oes unrhyw ddarpariaeth chwarae mynediad agored cofrestredig yn Sir Fynwy a dim ond yn ystod gwyliau ysgol y mae’r ddarpariaeth chwarae 
anghofrestredig ar gael; nid oes darpariaeth chwarae yn ardal Brynbuga a Rhaglan. 
 
Mae'r un crèche a gofrestrwyd gydag AGC pan gwblhawyd y SASS wedi dadgofrestru ers hynny ac nid yw ar agor bellach. Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw 
crèches anghofrestredig sy'n gweithredu yn Sir Fynwy. 
 
Dim ond dwy nani yn Sir Fynwy sydd wedi'u cofrestru drwy'r cynllun cymeradwyo gwirfoddol ac nid oes gennym unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag 
unrhyw nanis sy'n gweithredu o fewn yr awdurdod, er ein bod yn gwybod bod rhieni'n defnyddio nani ar gyfer gofal plant. 
 
Meysydd i'w Gwella:  

• Cefnogi gwarchodwyr plant presennol i atal y llif o ddadgofrestriadau a recriwtio gwarchodwyr plant newydd ym mhob ardal yn Sir Fynwy. 

• Parhau i fonitro'r nifer sy'n manteisio ar leoedd mewn lleoliadau gofal dydd llawn a gofal sesiynol ac ymestyn y ddarpariaeth bresennol neu 
ddatblygu darpariaeth ychwanegol, i ddarparu ar gyfer cyflwyno gofal plant am ddim i bob plentyn 2 oed.  

• Datblygu neu ehangu gofal ar ôl ysgol yn ardal Y Fenni. 

• Cynyddu nifer y clybiau gwyliau a'r ystod o ofal plant sydd ar gael yn ystod gwyliau ysgol. 

• Mae angen chwarae mynediad agored yn ystod y tymor, yn ogystal â gwyliau ysgol, a rhaid i'r ddarpariaeth hon fod yn hygyrch i deuluoedd sy'n byw 
ym Mrynbuga a Rhaglan neu ardaloedd mwy gwledig. 

• Mae angen mwy o wybodaeth mewn perthynas â nanis sy'n gweithredu yn Sir Fynwy. 
 
 

Ystod Oedran 
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Dim ond 55 o blant dan 1 oed sy’n defnyddio gofal plant yn Sir Fynwy ac mae 89% o’r rhain yn mynychu lleoliad gofal dydd llawn. Mae 80% o'r 322 o blant 1 
oed sy'n defnyddio gofal plant hefyd yn gwneud hynny mewn lleoliad gofal dydd llawn. 
 
Mae mwyafrif y lleoedd mewn gofal sesiynol yn cael eu cymryd gan blant 2 oed; serch hynny, nid yw hyn ond yn cyfrif am 20% o'r holl blant 2 oed sy'n 
defnyddio gofal plant, tra bod 67% yn defnyddio gofal plant mewn lleoliad gofal dydd llawn. 
 
Yn ôl data SASS, mae 1,120 o leoedd gofal plant yn cael eu defnyddio gan blant 3 – 4 oed, er y gall rhai o’r rhain fod yr un plant sy’n defnyddio lleoliadau 
lluosog. Mae data poblogaeth ar gyfer 2020 yn awgrymu bod 1,795 o blant rhwng 3 a 4 oed, felly mae’n ymddangos bod tua 62% o’r grŵp oedran hwn yn 
defnyddio gofal plant ar hyn o bryd. 
 
Mae mwyafrif y plant 5 – 11 oed sy'n defnyddio gofal plant yn gwneud hynny mewn clwb y tu allan i oriau ysgol (77% ar gyfer plant 5-7 oed ac 88% ar gyfer 
plant 8-11 oed). 
 
Dim ond i blant 5 – 11 oed y mae darpariaeth chwarae a gofal ar gael. 
 
Ychydig iawn o blant dan 5 oed sy'n defnyddio clybiau gwyliau; serch hynny, mae’r rhan fwyaf o warchodwyr plant a mwy na 40% o leoliadau gofal dydd 
llawn yn cynnig gofal gwyliau ac mae lleoedd ar gael ym mhob ardal o Sir Fynwy ar gyfer y grŵp oedran hwn. 
 
Mae gwarchodwyr plant yn gallu darparu ar gyfer yr ystod oedran fwyaf o blant, o 0 – 14 oed. Yn ôl data SASS, nid oes unrhyw warchodwyr plant a all 
gwarchod plant 15 – 17 oed; fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes galw am leoedd ar gyfer y grŵp oedran hwn. Dim ond un gwarchodwr plant sy'n nodi y gall 
gwarchod plant 12 – 14 oed ond, unwaith eto, ychydig iawn o alw sydd ar gyfer y grŵp oedran hwn. 
 
Nid oes unrhyw feysydd arwyddocaol i'w gwella mewn perthynas ag ystod oedran. 
 
 
Oriau Agor 
 
Mae'r rhan fwyaf o warchodwyr plant a lleoliadau gofal dydd llawn yn cynnig ystod o hyd o sesiynau er mwyn bodloni anghenion unigol teuluoedd yn ystod 
y diwrnod gwaith arferol. 
 
Mae mwyafrif y gwarchodwyr plant a darparwyr gofal dydd llawn yn gweithredu rhwng 8.30yb a 5.30yh ac mae darparwyr ym mhob ardal yn Sir Fynwy sy'n 
gweithredu o 8yb a hyd at 6yh. 
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Mae 17 o warchodwyr plant a 9 lleoliad gofal dydd llawn yn agor cyn 8yb ac mae un o'r rhain yn cynnig gofal plant mor gynnar â 6yb. Mae un gwarchodwr 
plant yng Nghil-y-coed sydd ar agor tan 10yh ond nid oes gofal plant ar gael ar ôl 10yh nac ar benwythnosau a dim ond un gwarchodwr plant yn y Fenni sy'n 
dweud y byddai'n fodlon ystyried gofal dros nos. 
 
Mae 11 o'r 14 clwb ar ôl ysgol ar agor tan 6yh; mae un ar agor tan 5yh yn unig gan nad yw wedi'i gofrestru felly mae'n rhaid iddo redeg llai na dwy awr ond 
nid yw hyn o reidrwydd yn bodloni anghenion y rhan fwyaf o deuluoedd sy'n gweithio. 
 
Dim ond 8% o'r rhai a ymatebodd i'r arolwg rhieni a ddywedodd mai'r rheswm nad oeddent yn cyrchu gofal plant oedd oherwydd nad yw'r gofal plant sydd 
ar gael yn ddigon hyblyg i ddiwallu eu hanghenion. Teimlai 14% o'r ymatebwyr y gellid gwella gofal plant pe bai boreau cynharach a min nos hwyrach ar gael 
a dywedodd 12% y byddai gofal plant mwy hyblyg yn welliant. 
 
Meysydd i'w Gwella:  

• Mae angen mwy o ddarpariaeth yn ystod oriau annodweddiadol megis cyn 8yb, ar ôl 6yh, dros nos ac ar benwythnosau. 
 
 
 
Darpariaeth Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg 
 
Mae prinder sylweddol o ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy. Dim ond un cylch meithrin sydd yn y Fenni yn cynnig gofal dydd llawn, dau 
gylch meithrin yng Nghil-y-coed a Threfynwy yn cynnig gofal sesiynol ac un lleoliad gwarchod plant dwyieithog yn y Fenni. Roedd clwb ar ôl ysgol yn arfer 
bod yn gysylltiedig ag ysgol Gymraeg y Fenni ond fe gaeodd hwn yn ystod y pandemig ac nid oedd wedi ailagor pan gwblhawyd y SASS. Nid oes gofal y tu 
allan i oriau ysgol na darpariaeth chwarae mynediad agored yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Mae pob darparwr gofal dydd llawn a gofal sesiynol nad ydynt yn lleoliadau cyfrwng Cymraeg yn disgrifio eu hunain fel Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog. Serch hynny, disgrifir y mwyafrif o warchodwyr plant (64%) a darparwyr y tu allan i oriau ysgol (68%), a phob darpariaeth chwarae fel un 
Saesneg. 
 
O’r 85 o ymatebwyr a roddodd resymau am y problemau y maent yn eu hwynebu nad ydynt yn gallu cael mynediad at ofal plant cyfrwng Cymraeg, 
dywedodd 45% fod diffyg argaeledd darpariaeth cyfrwng Cymraeg, dywedodd 22% mai dyna oedd y pellter a dywedodd 14% fod oriau annigonol o ofal 
plant. 
 
Meysydd i'w Gwella:  

• Annog darparwyr cyfrwng Cymraeg presennol i ymestyn eu horiau ac ystyried darparu gofal plant yn ystod gwyliau ysgol. 
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• Datblygu darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg o bob math o ofal plant i sicrhau bod darpariaeth ym mhob ardal o Sir Fynwy. 

• Annog pob lleoliad gofal plant i ddarparu o leiaf rhai elfennau dwyieithog. 

• Cynyddu nifer y lleoedd Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg. 
 
 
Darpariaeth Gofal Plant ar gyfer Gwahanol Gategorïau Ieithyddol 
 
Yn ôl data poblogaeth Rhagfyr 2020, mae 96.5% o boblogaeth Sir Fynwy yn Wyn Prydeinig, Gwyddelig neu arall a dim ond 3.5% yn Ddu, Asiaidd neu leiafrif 
ethnig arall; felly, byddai'n anodd datblygu darpariaeth gofal plant cynaliadwy mewn ieithoedd gwahanol ac nid oes angen er mwyn bodloni gofynion 
presennol teuluoedd yn yr awdurdod lleol. 
 
Dywed un gwarchodwr plant ei fod yn defnyddio Ffrangeg yn ei leoliad ac mae dau leoliad gofal dydd llawn yn defnyddio Sbaeneg ond mae'n debygol mai 
hyn er mwyn darparu cyfleoedd dysgu i'r plant yn hytrach na diwallu angen iaith unigol plentyn yn ei leoliad. 
 
Nid oes unrhyw feysydd arwyddocaol i'w gwella mewn perthynas â gwahanol ieithoedd, ac eithrio Cymraeg neu Saesneg. 
 
 
Fforddiadwyedd Gofal Plant 
 
Mae fforddiadwyedd yn cael ei amlygu gan rieni a rhanddeiliaid fel rhwystr i ofal plant. 
 
Roedd 50% o’r ymatebwyr i’r arolwg rhieni yn cytuno â’r datganiad bod gofal plant yn rhy ddrud a’r rheswm mwyaf poblogaidd a roddwyd dros beidio â 
chael mynediad at ofal plant oedd ei fod yn rhy ddrud, crybwyllwyd hyn gan 17% o’r ymatebwyr. Teimlai 15% o'r ymatebwyr y gellid gwella gofal plant pe 
bai'n fwy fforddiadwy. 
 
O'r ymatebwyr hynny a nododd eu bod yn cael cymorth tuag at gost gofal plant, mae 72% yn defnyddio cynlluniau talebau gofal plant a gofal plant di-dreth, 
tra bod 23% yn dal i ddefnyddio elfen gofal plant credyd treth gwaith neu gredyd cynhwysol. 
 
Mae bron pob darpariaeth gofal plant yn Sir Fynwy, ar wahân i ddau glwb ar ôl ysgol, wedi’u cofrestru gydag AGC fel bod rhieni a gofalwyr yn gallu cael 
mynediad at gyllid tuag at gost eu gofal plant. 
 
Mae 86% o warchodwyr plant, 97% o ddarparwyr gofal dydd llawn a 50% o leoliadau gofal sesiynol wedi’u cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. Mae’r 
nifer sy’n manteisio ar gyllid y Cynnig Gofal Plant yn dda iawn yn Sir Fynwy. 
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Meysydd i'w Gwella:  

• Annog a chefnogi clybiau y tu allan i oriau ysgol presennol ac unrhyw leoliadau gofal plant newydd a ddatblygir i gofrestru gydag AGC. 

• Cefnogi lleoliadau gofal plant i symud drosodd i'r system ddigidol newydd ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. 

• Parhau i hyrwyddo'r cynlluniau amrywiol a chymorth ariannol sydd ar gael i rieni a gofalwyr i helpu gyda chost gofal plant. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant – Cynllun Gweithredu  
 
Mae’r Cynllun Gweithredu wedi’i ddatblygu i fynd i’r afael â bylchau a amlygwyd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hwn ac i leihau’r rhwystrau sy’n 
atal teuluoedd rhag cael mynediad at ofal plant yn Sir Fynwy. 
 

Targed Pam y mae'n Ofynnol? Pa fodd y Cyflawnir ef ? Sut bydd yn cael ei Fonitro? Amserlen 

Cofrestru 10 gwarchodwr 
plant newydd ar draws Sir 
Fynwy a chefnogi darparwyr 
presennol i gynnal o leiaf y 
lefel bresennol o 
ddarpariaeth. 

Mae trosiant uchel o 
warchodwyr plant bob amser 
oherwydd natur fyrhoedlog y 
swydd, ond roedd hyn hyd 
yn oed yn fwy o broblem yn 
ystod y pandemig ac mae 
cyfanswm nifer y 
gwarchodwyr plant wedi 
gostwng yn sylweddol. 
 
Gwarchodwyr plant sydd yn 
y sefyllfa orau i ddarparu 
gofal plant yn ystod oriau 
annodweddiadol. 

Gweithio gyda Pacey ar 
ymgyrch recriwtio a 
hyrwyddo hyn yn eang. 
 
Darparu sesiynau briffio 
gwarchodwyr plant a 
chefnogaeth barhaus trwy'r 
broses gofrestru.  
 
Parhau i gynnig cymorth 
ariannol ar gyfer 
hyfforddiant CYPOP5 a 
grantiau cychwyn. 

Bydd nifer y gwarchodwyr 
plant sydd newydd gofrestru a 
gwarchodwyr plant sydd 
wedi'u dadgofrestru yn cael eu 
monitro trwy adroddiadau 
misol AGC. 
 
Monitro'r nifer sy'n manteisio 
ar hyfforddiant CYPOP a nifer y 
grantiau cychwyn i 
warchodwyr plant a ddyfernir 
bob tymor. 

Mawrth 2025 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

70 

Datblygu 3 darparwr gofal 
dydd llawn neu ofal sesiynol 
neu ymestyn y ddarpariaeth 
bresennol i gynnig mwy o 
leoedd i blant 2 oed. 

Mae lleoedd i blant dan 5 
oed yn brin mewn rhai 
ardaloedd yn Sir Fynwy ac, er 
bod sesiynau gwag, nid yw 
bob amser yn bosibl cynnig 
lle llawn amser. 
 
Mae cyflwyno gofal plant am 
ddim i bob plentyn 2 oed yn 
debygol o waethygu'r sefyllfa 
hon. 

Monitro’r nifer sy’n 
manteisio ar leoedd mewn 
lleoliadau gofal dydd llawn a 
gofal sesiynol drwy’r nifer 
sy’n manteisio ar Ddechrau’n 
Deg, MCS a’r Cynnig Gofal 
Plant, yn ogystal â 
chyfathrebu rheolaidd â 
darparwyr.  
 
Cynnig cyngor a chymorth 
ynghyd â chymhellion 
ariannol i ddatblygu 
darpariaeth newydd neu 
gynyddu lleoedd. 

Bydd nifer y lleoliadau'n cael 
eu monitro drwy adroddiadau 
misol AGC a bydd y nifer sy'n 
manteisio ar leoedd yn cael ei 
fonitro bob tymor. 
 
Bydd grantiau datblygu yn cael 
eu monitro trwy adroddiadau 
chwarterol CSG. 

Medi 2025 

Datblygu clwb ar ôl ysgol yn 
ardal y Fenni neu gynyddu 
nifer y lleoedd ar ôl ysgol a 
gynigir mewn lleoliad 
presennol. 

Yr adborth a dderbyniwyd 
gan rieni yw bod prinder 
lleoedd ar ôl ysgol mewn rhai 
rhannau o’r Fenni, yn 
enwedig y rhai sy’n 
gweithredu tan o leiaf 5.30yh 
i ddiwallu anghenion rhieni 
sy’n gweithio. 

Bydd Swyddog Datblygu 
Gofal Plant yn gweithio'n 
agos gyda Chlybiau Plant 
Cymru i ddatblygu 
darpariaeth ychwanegol ar ôl 
ysgol. 
 
Darperir grantiau datblygu. 

Bydd nifer y lleoliadau'n cael 
eu monitro drwy adroddiadau 
misol AGC a bydd y nifer sy'n 
manteisio ar leoedd yn cael ei 
fonitro bob tymor. 
 
Bydd grantiau datblygu yn cael 
eu monitro trwy adroddiadau 
chwarterol CSG. 

Mawrth 2023 
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Datblygu 2 glwb gwyliau 
ychwanegol mewn gwahanol 
ardaloedd o Sir Fynwy. 

Mae angen cynyddu'r ystod 
o ofal plant sydd ar gael yn 
ystod gwyliau ysgol i 
ddiwallu anghenion rhieni 
sy'n gweithio. 

Bydd Swyddog Datblygu 
Gofal Plant yn gweithio'n 
agos gyda darparwyr 
presennol i ehangu eu 
darpariaeth.  
 
Cynnig cymhellion ariannol 
fel grantiau datblygu a 
chynaliadwyedd i dalu costau 
cychwyn a chyfran o gostau 
rhedeg. 

Bydd hyn yn cael ei gynnwys 
fel targed ar gyfer y Grant 
Gofal Plant a Chwarae a'i 
fonitro trwy adroddiadau 
cynnydd chwarterol. 

Gorffennaf 2024 

Datblygu darpariaeth 
chwarae mynediad agored 
ym Mrynbuga a Rhaglan ac 
ardaloedd gwledig. 

Dim ond yn y pedair prif dref 
y mae chwarae mynediad 
agored ar gael ar hyn o bryd 
ac nid oes dim ar gael yn 
ystod y tymor.  

Gweithio'n agos gyda'r Grŵp 
Monitro Chwarae i ymestyn 
y ddarpariaeth chwarae 
mynediad agored ar draws yr 
awdurdod. 

Bydd hyn yn cael ei adolygu a'i 
fonitro fel rhan o'r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae. 

Mawrth 2025 

Cynyddu oriau agor o leiaf 1 
darparwr gofal plant 
presennol ym mhob un o’r 5 
ardal i gynnwys oriau 
annodweddiadol megis cyn 
8yb, ar ôl 6yh, dros nos ac ar 
benwythnosau. 

Mae diffyg gofal plant ar gael 
i ddiwallu anghenion rhieni 
sy'n gweithio oriau 
annodweddiadol fel 
gweithwyr sifft a'r rhai sy'n 
gweithio ar benwythnosau. 

Cynnig cymhellion ariannol i 
annog darparwyr gofal plant 
presennol i ymestyn eu 
horiau agor ac i ddarparu 
gofal plant yn ystod oriau 
annodweddiadol. 

Bydd GGiD yn anfon ffurflenni 
diweddaru at ddarparwyr gofal 
plant yn flynyddol a bydd y 
cyflenwad gofal plant yn cael ei 
ddiweddaru yn unol â hynny a'i 
gymharu â'r flwyddyn 
flaenorol. 

Mawrth 2027 
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Sefydlu cylch meithrin yng 
Nghas-gwent ac un arall ym 
Mrynbuga a Rhaglan fel bod 
gan bob un o bum ardal Sir 
Fynwy ddarpariaeth cyn-
ysgol cyfrwng Cymraeg. 

Ar hyn o bryd nid oes 
unrhyw ddarpariaeth cyn-
ysgol cyfrwng Cymraeg yng 
Nghas-gwent na Brynbuga a 
Rhaglan. 
 
Mae diffyg darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg a phellter 
o'r ddarpariaeth bresennol 
wedi'i godi gan rieni fel 
rheswm dros beidio â 
defnyddio gofal plant 
cyfrwng Cymraeg. 

Bydd Blynyddoedd Cynnar 
Sir Fynwy yn gweithio’n agos 
gyda Mudiad Meithrin i 
ddatblygu darpariaeth cyn-
ysgol cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol. 
 
Cynnig cymhellion ariannol 
fel grantiau datblygu a 
chynaliadwyedd i dalu costau 
cychwyn a chyfran o gostau 
rhedeg. 

Mae nifer y lleoedd gofal plant 
cyfrwng Cymraeg wedi'u 
cynnwys yn y Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg (CSCA) 
ac adolygir hwn bob tymor. 

Mawrth 2027 

Annog darparwyr cyfrwng 
Cymraeg presennol i 
ymestyn eu horiau ac 
ystyried darparu gofal plant 
yn ystod gwyliau ysgol. 

Nid oes digon o ddarpariaeth 
gofal plant cyfrwng Cymraeg, 
yn enwedig gofal dydd llawn 
a gofal plant yn ystod 
gwyliau ysgol, i ddiwallu 
anghenion rhieni sy'n 
gweithio. 

Bydd Blynyddoedd Cynnar 
Sir Fynwy yn gweithio’n agos 
gyda Mudiad Meithrin a’r 
darparwyr presennol i 
ehangu’r ddarpariaeth gofal 
plant cyfrwng Cymraeg. 
 
Darperir grantiau datblygu. 

Mae nifer y lleoedd gofal plant 
cyfrwng Cymraeg wedi'u 
cynnwys yn y Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg (CSCA) 
ac adolygir hwn bob tymor. 

Mawrth 2027 
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Agor darpariaeth ar ôl ysgol 
yn y 2 ysgol gynradd cyfrwng 
Cymraeg. 

Ar hyn o bryd nid oes gofal 
cyfrwng Cymraeg y tu allan i 
oriau ysgol ar gael yn Sir 
Fynwy. 

Bydd Swyddog Datblygu 
Gofal Plant yn gweithio gyda 
Chlybiau Plant Cymru ac 
aelodau'r Fforwm Addysg 
Gymraeg i ddatblygu 
darpariaeth ar ôl ysgol. 
 
Cynnig cymhellion ariannol 
fel grantiau datblygu a 
chynaliadwyedd i dalu costau 
cychwyn a chyfran o gostau 
rhedeg. 

Mae nifer y lleoliadau gofal 
plant fesul math yn cael ei 
fonitro bob tymor trwy Gynllun 
Busnes y Gwasanaeth ac fel 
rhan o adroddiad cynnydd y 
CSG. 

Medi 2024 

Darparu hyfforddiant a 
gweithgareddau Cymraeg i 
alluogi o leiaf 15 darparwr i 
newid o uniaith Saesneg i 
Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog. 

Mae yna nifer o ddarparwyr 
sy'n disgrifio eu hunain fel 
Saesneg yn unig ac nid ydynt 
yn cynnig unrhyw elfennau 
dwyieithog. 
 
Mae'n ofynnol i ni fynd ati i 
hybu siarad Cymraeg. 

Nodi cwrs Cymraeg addas, 
talu am gost yr hyfforddiant 
a hyrwyddo gyda darparwyr 
gofal plant. 
 
Cynhyrchu banc o 
weithgareddau Cymraeg i 
bob oed eu rhannu gyda 
darparwyr. 

Bydd rhestrau presenoldeb yn 
cael eu cadw a bydd dilyniant 
yn cael ei wneud i asesu'r 
effaith y mae hyn wedi'i chael 
ar leoliadau. 
 
Bydd data SASS blynyddol yn 
cael ei fonitro os yw ar gael i'r 
Awdurdod Lleol. 

Mawrth 2027 

Annog a chefnogi clybiau y 
tu allan i oriau ysgol 
presennol ac unrhyw 
leoliadau gofal plant 
newydd a ddatblygir i 
gofrestru gydag AGC. 

Nid yw rhieni a gofalwyr yn 
gallu cael mynediad at gyllid i 
gefnogi gyda chost gofal 
plant os nad yw lleoliadau 
wedi cofrestru gydag AGC. 
 
Mewn lleoliadau 
anghofrestredig, mae'n 
anodd sicrhau bod gofal 
plant o safon ddigonol. 

Swyddog Datblygu Gofal 
Plant i gefnogi clybiau 
presennol a lleoliadau 
newydd i fynd â nhw drwy 
broses gofrestru AGC. 
 
Hyfforddiant i'w ariannu os 
mai dyma'r rhwystr sy'n atal 
lleoliadau rhag cofrestru. 

Nifer y lleoliadau cofrestredig 
i'w monitro trwy adroddiadau 
misol AGC. 
 
Monitro'r nifer sy'n manteisio 
ar hyfforddiant trwy 
adroddiadau cynnydd 
chwarterol y CSG. 
 

Mawrth 2025 
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Cymwysterau staff i'w 
monitro'n flynyddol. 

Cefnogi lleoliadau gofal 
plant i symud drosodd i'r 
system ddigidol newydd ar 
gyfer y Cynnig Gofal Plant. 

Mae’r nifer sy’n manteisio ar 
y Cynnig Gofal Plant yn dda 
iawn yn Sir Fynwy ac mae 
mwyafrif y darparwyr wedi’u 
cofrestru i gynnig lleoedd 
drwy’r Cynnig Gofal Plant. 
 
Bydd y system bresennol yn 
cael ei disodli gan system 
ddigidol a bydd angen i 
ddarparwyr gofrestru o fis 
Medi 2022 i barhau i gynnig 
lleoedd a ariennir. 

Bydd y symudiad i'r system 
ddigidol yn cael ei 
hyrwyddo'n eang gyda 
lleoliadau a rhieni trwy 
gyfryngau cymdeithasol ac e-
byst. 
 
Bydd Swyddog Ymgysylltu 
Gofal Plant a Swyddog 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
cynnal sesiynau i fynd â 
darparwyr drwy'r broses hon 
a chynnig cyngor dros y ffôn 
neu drwy e-bost. 

Bydd nifer y darparwyr sydd 
wedi ymrwymo i system 
ddigidol y Cynnig Gofal Plant 
yn cael eu monitro bob 
wythnos o fis Medi ymlaen, 
gan symud i fisol unwaith y 
bydd y system yn mynd yn fyw. 
 
Byddwn yn cysylltu â 
darparwyr nad ydynt wedi 
cofrestru ac yn eu hannog i 
wneud hynny. 

Rhagfyr 2022 
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Parhau i hyrwyddo'r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd a hysbysebu 
argaeledd cymorth ariannol i 
gynorthwyo gyda chost gofal 
plant. 

Yn ôl yr arolwg rhieni ac 
ymgynghoriad â 
rhanddeiliaid, 
fforddiadwyedd yw’r prif 
rwystr i gael mynediad i ofal 
plant yn Sir Fynwy  
 
Mae llawer o gynlluniau ar 
gael i gefnogi gyda chost 
gofal plant. 

Bydd y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
creu adran ar wefan CSF ac 
yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol i hyrwyddo 
argaeledd y cynlluniau hyn. 

Mae'r Swyddog Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn cynhyrchu 
adroddiadau misol gan 
gynnwys manylion 
gweithgareddau hyrwyddo. 
Mae defnyddwyr gwefan GGiD 
yn llenwi ffurflenni gwerthuso. 
 
Mae’r niferoedd sy’n manteisio 
ar Ddechrau’n Deg, MCS, y 
Cynnig Gofal Plant a Lleoedd â 
Chymorth yn cael eu monitro 
bob tymor. 

Parhaus 

Coladu gwybodaeth am 
nanis yn Sir Fynwy ac 
ychwanegu hyn at wefan 
Dewis. 

Dim ond dwy nani yn Sir 
Fynwy sydd wedi’u cofrestru 
drwy’r cynllun cymeradwyo 
gwirfoddol ac nid oes 
gennym unrhyw wybodaeth 
am nanis nad ydynt wedi’u 
cofrestru sy’n gweithredu yn 
Sir Fynwy. 

Bydd ymgyrch cyfryngau 
cymdeithasol yn cael ei 
chynnal i annog nanis i 
gysylltu â ni a chytuno i 
ychwanegu eu manylion ar 
wefan Dewis. 
 
Cysylltu â sefydliadau nani a 
gofyn iddynt hyrwyddo hyn. 

Bydd nifer y nanis (cofrestredig 
ac anghofrestredig) yn cael eu 
hychwanegu at adroddiad 
tymhorol Cynllun Busnes y 
Gwasanaeth ac Adroddiad 
Cynnydd yr Asiantaeth Cynnal 
Plant. 

Medi 2023 
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Atodiad 1 – Data Cyflenwad Gwarchodwyr Plant  
 
Crynodeb o'r Ddarpariaeth (Darpariaeth Gofrestredig ac Anghofrestredig) 

 

Math o Ofal Plant 
Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Gwarchodwyr Plant (Cofrestredig) - 1 14 28 1 44 

Cyfanswm Gwarchodwyr Plant (Anghofrestredig) - - - - - - 

CYFANSWM - 1 14 28 1 44 

 
 

Gwasanaethau a Ddarperir Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Gofal Dydd Llawn - 1 13 28 1 43 

Sesiwn Bore - 1 13 28 1 43 

Sesiwn Prynhawn - 1 14 28 1 44 

Cyn Ysgol - 1 13 26 1 41 

Ar Ôl Ysgol - 1 14 28 1 44 

Gofal Cofleidiol - 1 10 22 1 34 

Darpariaeth Wyliau - 1 12 27 1 41 
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Mathau o Ofal Plant a Gwasanaethau - Dosbarthiad Daearyddol 

 

Math o Ofal Plant a Gwasanaethau Ardal y Ddarpariaeth 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Cyfanswm Gwarchodwyr Plant 13 13 9 7 2 44 

Gofal Dydd Llawn 12 13 9 7 2 43 

Sesiwn Bore 12 13 9 7 2 43 

Sesiwn Prynhawn 13 13 9 7 2 44 

Cyn Ysgol 11 13 9 7 1 41 

Ar Ôl Ysgol 13 13 9 7 2 44 

Gofal Cofleidiol 9 10 7 6 2 34 

Darpariaeth Wyliau 12 10 8 7 2 39 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Capasiti a Phresenoldeb – Yn ystod y Tymor 

 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Capasiti Mwyaf 87 101 77 58 16 339 

Gofal Dydd Llawn 81 101 77 58 16 333 

Sesiwn Bore 81 101 77 58 16 333 
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Sesiwn Prynhawn 87 101 77 58 16 339 

Cyn Ysgol 81 101 77 58 10 327 

Ar Ôl Ysgol 87 101 77 58 16 339 

Gofal Cofleidiol 54 89 65 52 16 276 

 
 
 

Derbyniadau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Mynychu Llawn Amser 14 9 3 19 3 48 

Mynychu Rhan Amser  67  79 90 41 14 291 

Mynychu ar Sail Ad-Hoc 19 10 1 2 0 32 

Cyfanswm 100 98 94 62 17 371 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Capasiti – Gwyliau 

 

 Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Capasiti Uchaf yn ystod Gwyliau 
Ysgol 

75 95 71 52 16 309 
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Lleoedd Gofal Plant – Lleoedd Gwag – Dosbarthiad Daearyddol 

 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd Gwag fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Lleoedd Gwag Gwarchodwyr Plant 51 51 65 22 - 189 

Cyn Ysgol 18 15 10 8 - 51 

Ar Ôl Ysgol 5 8 12 12 - 37 

Gofal Dydd Llawn 14 10 13 2 - 39 

Sesiwn Bore 7 10 13 - - 30 

Sesiwn Prynhawn 7 8 17 - - 32 

 
 

 
Lleoedd Gofal Plant – Rhestr Aros (Amser Tymor) – Dosbarthiad Daearyddol 

 

Gwasanaethau Nifer ar Restrau Aros fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Cyn Ysgol 3 - - - - 3 

Ar Ôl Ysgol - - - - - - 

Gofal Dydd Llawn - 3 13 3 4 23 

Sesiwn Bore - 2 - - - 2 

Sesiwn Prynhawn - - 2 - - 2 

Cyfanswm 3 5 15 3 4 30 
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Lleoedd Gofal Plant – Rhestrau Aros (Gwyliau Ysgol) – Dosbarthiad Daearyddol  

 

Gwasanaethau Nifer ar Restrau Aros fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gwyliau'r Haf 4 - - 2 - 6 

Hanner Tymor Hydref 3 - - - - 3 

Gwyliau'r Nadolig 3 - - - - 3 

Hanner Tymor Chwefror - - - - - - 

Gwyliau'r Pasg 3 - - - - 3 

Hanner Tymor Mai 3 - - - - 3 

 
 
 
Ystod Oedran a Darperir a Dosbarthiad Daearyddol 
   

Ystod Oedran Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 Oed 1 3 - 0 1 5 

1 Oed 6 9 7 5 2 29 

2 Oed 7 9 7 5 2 30 

3 Oed 5 9 8 5 2 29 
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4 Oed 7 7 8 6 2 30 

5-7 Oed 9 8 4 5 0 26 

8-11 Oed 6 6 2 5 0 19 

12-14 Oed - - - 1 0 1 

 
 

 
Dosbarthiad Daearyddol Defnyddwyr yn ôl Ystod Oedran  

 

Ystod Oedran Defnydd o Leoedd Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 Oed 2 3 - - 1 6 

1 Oed 8 15 25 7 9 64 

2 Oed 17 15 27 11 4 74 

3 Oed 11 14 21 11 3 60 

4 Oed 18 13 12 12 - 55 

5-7 Oed 20 30 6 11 - 67 

8-11 Oed 15 8 3 10 - 36 

12-14 Oed - - - 1 - 1 

CYFANSWM 91 98 94 63 17 363 
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Amrediad o Oriau Agor  
 

Hyd Sesiynau Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Cychwyn Gorffen Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

06:00 18:00 1     1 

07:00 17:00  1    1 

07:00 18:00 1 1    2 

07:00 18:15  1    1 

07:15 17:30    1  1 

07:30 17:30 1 1    2 

07:30 17:45  1    1 

07:30 18:00  1  2  3 

07:30 18:30 1  2   3 

07:30 22:00  1    1 

07:45 17:45 1     1 

08:00 16:00  1    1 

08:00 17:00 3 3    6 

08:00 17:15   1   1 

08:00 17:30 1  3 3 1 8 

08:00 18:00 2 2 3 1 1 9 

08:30 18:00 1     1 
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15:30 18:00 1     1 

 
 
 
Gofal Plant sy'n Gweithredu Tu Allan i Oriau Gwaith Arferol 

 

Darpariaeth Gofal Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gofal Plant Cyn 8yb 4 7 2 3 - 16 

Gofal Plant ar Ôl 6yh 1 1 2 - - 4 

Gofal Dros Nos 1 - - - - 1 

 
 
 
Ystod Costau Gofal Plant yr Awr 

 

Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

£4.00 - - 1 -  1 

£4.50 1 8 2 3  14 

£5.00 9 4 2 2 2 19 

£5.15 1 - - -  1 

£5.50 2 1 - 2  5 

£6.00   2 -  2 
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Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

£6.50 - - 2   2 

 
 
 
Costau Ychwanegol i Ddefnyddiwr y Gwasanaeth ar gyfer Bwyd 

 

Taliadau Ychwanegol Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Nid yw'n darparu bwyd  4 7 - 1 - 12 

Codi ffi ychwanegol am Fwyd a Byrbrydau 5 3 1 2 1 12 

Yn Darparu Bwyd - nid yw'n codi tâl ychwanegol 4 3 8 4 1 20 

 
 
 
Gostyngiadau Brodyr a Chwiorydd a Dosbarthiad Daearyddol 

 

Gostyngiadau Brodyr a Chwiorydd Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gostyngiad i Frodyr a Chwiorydd Ar Gael 3 3 3 1 - 10 
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Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd sy'n Derbyn Gofal gan Warchodwyr Plant – Dosbarthiad Daearyddol 

 

Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

2 - 4 2 - 8 

 
 
Ni chofnodwyd bod unrhyw blant sy'n cael eu gwarchod yn cael eu hariannu oherwydd Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd  
 
 
Ariannu a Dosbarthiad Daearyddol 

 

Ariannu Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Darparu lleoedd Dechrau'n Deg 1 1 - 1 - 3 

Wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 10 11 9 7 1 38 

Yn derbyn cyllid gan y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd 7 9 8 6 1 31 

Wedi cofrestru ar gyfer Talebau Gofal Plant / Gofal Plant Di-dreth 9 9 8 7 1 34 

Cymeradwywyd ar gyfer Addysg Ran Amser Blynyddoedd Cynnar - - - - - - 

 
 
 
Effaith Covid-19 a Dosbarthiad Daearyddol  

 

Effaith Covid-19 Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 
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Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Ar gau dros dro 7 8 9 5 0 29 

Achos(ion) positif ar safle 1 1 0 0 0 2 

Digon o Gyfarpar Diogelu Personol 10 12 9 7 2 40 

Effeithiwyd ar gymarebau staff 0 0 0 1 0 1 

Effeithiwyd ar hyfforddiant 3 4 0 2 0 9 
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Atodiad 2 – Data Cyflenwad Gofal Dydd Llawn  
 
Crynodeb o'r Ddarpariaeth (Darpariaeth Gofrestredig ac Anghofrestredig) 
 

Math o Ofal Plant 
Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Gofal Dydd Llawn (Cofrestredig) 1 - 28 - 2 31 

Cyfanswm Gofal Dydd Llawn (Anghofrestredig) - - - - -  

CYFANSWM 1 - 28 - 2 31 

 
 

Gwasanaethau a Ddarperir Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Meithrinfa Diwrnod Llawn - - 15 - 2 17 

Sesiwn Bore (yb) 1 - 28 - 2 31 

Sesiwn Prynhawn (yh) 1 - 26 - 2 29 

Cyn Ysgol - - 18 - 2 20 

Ar Ôl Ysgol - - 14 - 2 16 

Gofal Cofleidiol 1 - 11 - - 12 

Cinio 1 - 26 - 2 29 

Amser Tymor yn Unig 1 - 12 - - 13 
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Darpariaeth Wyliau - - 15 - 2 17 

 
 
 
Mathau o Ofal Plant a Gwasanaethau - Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant a Gwasanaethau Ardal y Ddarpariaeth 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Cyfanswm Gofal Dydd Llawn 8 9 4 6 4 31 

Meithrinfa Diwrnod Llawn 5 6 3 2 1 17 

Sesiwn Bore (yb) 8 9 4 6 4 31 

Sesiwn Prynhawn (yh) 8 8 4 5 4 29 

Cyn Ysgol 6 7 4 2 1 20 

Ar Ôl Ysgol 5 5 3 2 1 16 

Gofal Cofleidiol 4 5 1 1 1 12 

Cinio 8 8 4 5 4 29 

Amser Tymor yn Unig 3 4 1 2 3 13 

Darpariaeth Wyliau 5 5 3 3 1 17 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Capasiti a Phresenoldeb 
 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 
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Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Capasiti Mwyaf 299 281 213 189 225 1,207 

Meithrinfa Diwrnod Llawn 233 216 195 94 150 888 

Sesiwn Bore (yb) 299 281 213 189 225 1,207 

Sesiwn Prynhawn (yh) 299 262 213 165 225 1,164 

Cyn Ysgol 261 236 213 94 150 954 

Ar Ôl Ysgol 233 197 195 94 150 869 

Gofal Cofleidiol 168 160 18 44 150 540 

Cinio 299 262 213 165 225 1,164 

Amser Tymor yn Unig 66 84 18 71 75 314 

Darpariaeth Wyliau 233 197 195 118 150 893 

 
 

Derbyniadau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Mynychu Llawn Amser 49 61 37 45 13 205 

Mynychu Rhan Amser 346 339 224 193 178 1,280 

Mynychu ar Sail Ad Hoc 122 4 2 7 0 135 

Cyfanswm 517 404 263 245 191 1,620 

 
 
 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

90 

Lleoedd Gofal Plant – Lleoedd Gwag – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd Gwag fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Lleoedd Gwag Gofal Dydd Llawn 272 482 391 49 1,452 2,646 

Meithrinfa Diwrnod Llawn 46 89 174 23 459 791 

Sesiwn Bore 31 99 217 12 459 818 

Sesiwn Prynhawn 45 146 - 9 459 659 

Cyn Ysgol 7 97 - - 67 171 

Ar Ôl Ysgol 102 20 - - - 122 

Cinio - 25 - 5 8 38 

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar 41 6 - - - 47 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Rhestr Aros (Amser Tymor) – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gwasanaethau Nifer ar Restrau Aros fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Lleoedd Gwag Gofal Dydd Llawn 42 13 270 20 - 345 

Meithrinfa Diwrnod Llawn 23 8 4 5 - 40 

Sesiwn Bore 9 4 3 5 - 21 
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Sesiwn Prynhawn 4 1 263 5 - 273 

Cyn Ysgol - - - - - - 

Ar Ôl Ysgol - - - - - - 

Cinio - - - - - - 

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar 6 - - 5 - 11 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Rhestrau Aros (Gwyliau Ysgol) – Dosbarthiad Daearyddol  
 

Gwasanaethau Nifer ar Restrau Aros fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gwyliau'r Haf - - - - - - 

Hanner Tymor Hydref 5 - - - - 5 

Gwyliau'r Nadolig - - - - - - 

Hanner Tymor Chwefror 5 - - - - 5 

Gwyliau'r Pasg 5 - - - - 5 

Hanner Tymor Mai 5 - - - - 5 

 
 
 
Ystod Oedran a Darperir a Dosbarthiad Daearyddol 
   

Ystod Oedran Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 
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Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 oed 4 3 3 2 1 13 

1 oed 5 4 3 2 1 15 

2 oed 8 8 4 6 4 30 

3 oed 8 9 4 6 4 31 

4 oed 8 8 4 6 4 30 

5-7 oed 3 1 0 1 1 6 

8-11 oed 1 1 0 0 1 3 

12-14 oed 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Dosbarthiad Daearyddol Defnyddwyr yn ôl Ystod Oedran  
 

Ystod Oedran Defnydd o Leoedd Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 oed 19 10 5 10 5 49 

1 oed 96 45 66 30 21 258 

2 oed 124 104 55 61 41 385 

3 oed 102 151 76 70 49 448 

4 oed 125 86 61 73 63 408 
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5-7 oed 31 4 0 1 9 45 

8-11 oed 20 4 0 0 3 27 

12-14 oed 0 0 0 0 0 0 

CYFANSWM 517 404 263 245 191 1,620 

 

 
 
Amrediad o Oriau Agor  
  

Hyd Sesiynau Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Cychwyn Gorffen Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

07:00 18:00 3   1  4 

07:30 18:00 1  2 1  4 

07:30 18:30  1    1 

08:00 15:00  1 1   2 

08:00 15:15  1   1 2 

08:00 16:00 1     1 

08:00 17:30  3    3 

08:00 18:00 1 1 1  1 4 

08:30 15:00     1 1 

09:00 12:30  1    1 

09:00 15:00 1   1  2 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

94 

09:00 15:15 1     1 

09:00 15:30  1  2  3 

09:15 13:15    1  1 

09:15 15:15     1 1 

CYFANSWM 8 9 4 7 4 31 

 
 
 
Gofal Plant sy'n Gweithredu Tu Allan i Oriau Gwaith Arferol 
 

Darpariaeth Gofal Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gofal Plant Cyn 8yb 4 1 2 2 0 9 

Gofal Plant ar Ôl 6yh 0 1 0 0 0 1 

Gofal Dros Nos 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Ystod Costau Gofal Plant yr Awr 
 

Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

£4.00 1     1 
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Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

£4.20    1  1 

£4.50 1 3 1 1 1 7 

£5.00 3 3 2 1 1 10 

£5.15     1 1 

£5.50 1   1 1 3 

£6.00  2  2  4 

£6.50  1 1   2 

£7.55 1     1 

£8.00 1     1 

 
 
 
Costau Ychwanegol i Ddefnyddiwr y Gwasanaeth ar gyfer Bwyd (Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn) a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Taliadau Ychwanegol Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Ddim yn darparu bwyd (plentyn yn dod â bwyd ei hun) 0 0 0 2 1 3 

Codi ffi ychwanegol am Fwyd a Byrbrydau 2 3 0 2 3 10 

Yn Darparu Bwyd - nid yw'n codi tâl ychwanegol 6 6 4 2 0 18 
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Gostyngiadau Brodyr a Chwiorydd a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gostyngiadau Brodyr a Chwiorydd Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gostyngiad i Frodyr a Chwiorydd Ar Gael 4 2 2 2 0 10 

 
 
 
Nifer y Plant ag  Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd sy'n Derbyn Gofal gan Warchodwyr Plant Diwrnod Llawn – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

10 16 5 7 8 46 

 
 
 
Ariannu a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Ariannu Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Darparu lleoedd Dechrau'n Deg 1 0 0 2 0 3 

Wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 8 9 4 5 4 30 
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Yn derbyn cyllid gan y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd 8 9 4 5 4 30 

Wedi cofrestru ar gyfer Talebau Gofal Plant / Gofal Plant Di-
dreth 

8 9 4 6 4 31 

Cymeradwywyd ar gyfer Addysg Ran Amser Blynyddoedd Cynnar 6 6 3 3 4 22 

 
 
 
Effaith Covid-19 a Dosbarthiad Daearyddol  
 

Effaith Covid-19 Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Llawn fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Ar gau dros dro 6 8 2 6 4 26 

Achos(ion) positif ar safle 4 3 2 3 1 13 

Digon o Gyfarpar Diogelu Personol 8 8 3 6 4 29 

Effeithiwyd ar gymarebau staff 1 1 1 0 0 3 

Effeithiwyd ar hyfforddiant 3 3 3 3 4 16 
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Atodiad 3 – Data Cyflenwad Gofal Sesiynol  
 
Crynodeb o'r Ddarpariaeth (Darpariaeth Gofrestredig ac Anghofrestredig) 
 

Math o Ofal Plant 

Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Gofal Sesiynol (Cofrestredig) 2 - 10 - - 12 

Cyfanswm Gofal Sesiynol (Anghofrestredig) - - - - - - 

CYFANSWM 2 - 10 - - 12 

 
 

Gwasanaethau a Ddarperir Iaith y Ddarpariaeth 

 Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Sesiwn Bore (yb) - - 10 - - 10 

Sesiwn Prynhawn (yh) 2 - 2 - - 4 

Gofal Cofleidiol  - 0 - - 0 

Cinio  - 0 - - 0 

Amser Tymor yn Unig 2 - 10 - - 12 

Darpariaeth Wyliau - - 0 - - - 
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Mathau o Ofal Plant a Gwasanaethau - Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant a Gwasanaethau Ardal y Ddarpariaeth 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Cyfanswm Gofal Sesiynol 3 3 4 2 - 12 

Sesiwn Bore (yb) 3 2 4 1 - 10 

Sesiwn Prynhawn (yh) 1 2 0 1 - 4 

Gofal Cofleidiol - - - - - - 

Cinio - - - - - - 

Amser Tymor yn Unig 3 3 4 2 - 12 

Darpariaeth Wyliau - - - - - - 

 

 
 
Lleoedd Gofal Plant – Capasiti a Phresenoldeb 
 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Capasiti Mwyaf 80 65 88 36 - 269 

Sesiwn Bore (yb) 80 46 88 20 - 234 

Sesiwn Prynhawn (yh) 38 45 0 16 - 99 

Gofal Cofleidiol - - - - - - 
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Cinio - - - - - - 

Amser Tymor yn Unig 80 65 88 36  269 

Darpariaeth Wyliau - - - - - - 

 
 

Derbyniadau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Mynychu Llawn Amser 0 23 71 16 - 110 

Mynychu Rhan Amser 111 29 52 20 - 212 

Mynychu ar Sail Ad-Hoc 0 0 0 0 - 0 

Cyfanswm 111 52 123 36 - 322 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Lleoedd Gwag (Amser Tymor) – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd Gwag fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Cyfanswm Lleoedd Gofal Sesiynol 157 18 95 - - 270 

Sesiwn Bore 23 8 95 - - 126 

Sesiwn Prynhawn - - - - - - 

Cinio 119 - - - - 119 
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Lleoliad Blynyddoedd Cynnar 15 10 - - - 25 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Rhestr Aros (Amser Tymor) – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gwasanaethau Nifer ar Restrau Aros fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Cyfanswm Gofal Sesiynol - 5 - - - - 

Sesiwn Bore - - - - - - 

Sesiwn Prynhawn - - - - - - 

Cinio - 5 - - - 5 

Lleoliad Blynyddoedd Cynnar - - - - - - 

 
 
 
Ystod Oedran a Darperir a Dosbarthiad Daearyddol  
  

Ystod Oedran Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 oed - - - - - - 

1 oed - - - - - - 

2 oed 3 1 4 2 - 10 

3 oed 2 2 3 1 - 8 
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4 oed 2 2 2 1 - 7 

5-7 oed - - - - - - 

8-11 oed - - - - - - 

12-14 oed - - - - - - 

 
 

 
Dosbarthiad Daearyddol Defnyddwyr yn ôl Ystod Oedran  
 

Ystod Oedran Defnydd o Leoedd Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 oed - - - - -  

1 oed - - - - -  

2 oed 41 28 33 15 - 117 

3 oed 29 10 33 4 - 76 

4 oed 41 14 15 3 - 73 

5-7 oed - - - - -  

8-11 oed - - - - -  

12-14 oed - - - - -  

CYFANSWM 111 52 81 22 - 266 
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Amrediad o Oriau Agor  
 

Hyd Sesiynau Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol fesul Ardal 

Cychwyn Gorffen Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

08:45 15:15 1    - 1 

09:00 11:30 1  1   2 

09:00 15:00  1    1 

09:05 11:50 1    - 1 

09:15 11:45  1  1 - 2 

09:15 13:00   1   1 

09:30 12:00   1   1 

09:30 12:30   1   1 

11:45 15:00  1   - 1 

12:30 15:00    1 - 1 

CYFANSWM 3 3 4 2 - 12 

 
 
 
Ystod Costau Gofal Plant yr Awr 
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Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Am ddim 1 1 1 1 - 4 

£2.65 - - - 1 - 1 

£3.00 1 - - - - 1 

£3.25 - - 1 - - 1 

£3.60 - - 1 - - 1 

£4.00 1 1 1 - - 3 

£5.50 - 1 - - - 1 

 
 
 
Costau Ychwanegol i Ddefnyddiwr y Gwasanaeth ar gyfer Bwyd (Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol) a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Taliadau Ychwanegol Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Nid yw'n darparu Bwyd / Byrbrydau - 2 - - - 2 

Yn darparu Bwyd / Byrbrydau - - 3 1 - 4 

Codir tâl ychwanegol am Fwyd / Byrbrydau 3 1 1 1 - 6 

 
 
 
Gostyngiadau Brodyr a Chwiorydd a Dosbarthiad Daearyddol 
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 Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gostyngiad i Frodyr a Chwiorydd Ar Gael - 2 - - - 2 

 
 
 
Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd sy'n Derbyn Gofal gan Warchodwyr Plant Sesiynol a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

4 2 0 0 - 6 

 
 
 
Ariannu a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Ariannu Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Darparu lleoedd Dechrau'n Deg -   - - - 

Darpariaeth Dechrau'n Deg yn Unig  1 1 1 1 - 4 

Wedi cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 2 2 1 1 - 6 

Yn derbyn cyllid gan y Cynnig Gofal Plant ar hyn o bryd 2 2 1 1 - 6 
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Wedi cofrestru ar gyfer Talebau Gofal Plant / Gofal Plant Di-dreth 1 1 3 1 - 6 

Cymeradwywyd ar gyfer Addysg Ran Amser Blynyddoedd Cynnar 2 - 2 - - 4 

 
 
 
Effaith Covid-19 a Dosbarthiad Daearyddol  
 

Effaith Covid-19 Nifer y Darparwyr Gofal Sesiynol 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Ar Gau Dros Dro 2 2 3 1 - 8 

Achos(ion) positif ar safle 1 1 0 1 - 3 

Digon o Gyfarpar Diogelu Personol 2 3 4 1 - 10 

Effeithiwyd ar gymarebau staff 0 1 0 0 - 1 

Effeithiwyd ar hyfforddiant 1 1 0 0 - 2 
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Atodiad 4 – Data Cyflenwad Gofal y Tu Allan i'r Ysgol  
 
Crynodeb o'r Ddarpariaeth (Darpariaeth Gofrestredig ac Anghofrestredig) 
 

Math o Ofal Plant 
Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 
(Cofrestredig) 

- - 8 15 - 23 

Cyfanswm Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 
(Anghofrestredig) 

- - - 2 - 2 

CYFANSWM - - 8 17 - 25 

 
 
 

Gwasanaethau a Ddarperir Iaith y Ddarpariaeth 

 Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Gofal Cyn Ysgol - - 2 2 - 4 

Gofal Ar Ôl Ysgol   3 11  14 

Gofal Gwyliau   3 4  7 

 
 
 
Mathau o Ofal Plant a Gwasanaethau - Dosbarthiad Daearyddol 
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Math o Ofal Plant a Gwasanaethau Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Cyfanswm Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 8 6 5 2 4 25 

Gofal Cyn Ysgol 2 1 0 0 1 4 

Gofal Ar Ôl Ysgol 3 3 4 2 2 14 

Gofal Gwyliau 3 2 1 0 1 7 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Capasiti a Phresenoldeb 
 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Capasiti Mwyaf 281 224 316 80 112 1,013 

Gofal Cyn Ysgol 85 28 - - 28 141 

Gofal Ar Ôl Ysgol 104 118 260 80 60 622 

Gofal Gwyliau 92 78 56 - 24 250 

 
 

Derbyniadau Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Mynychu'n Llawn Amser 20 27 13 7 15 82 

Mynychu'n Rhan Amser 47 146 197 45 104 539 
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Mynychu ar Sail Ad-Hoc 168 116 56 4 0 344 

Cyfanswm 235 289 266 56 119 965 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Lleoedd Gwag (Amser Tymor) – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gwasanaethau Nifer y Lleoedd Gwag fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Cyn Ysgol 9 0 0 0 13 22 

Ar Ôl Ysgol 2 46 47 12 10 117 

Cyfanswm 11 46 47 12 23 139 

 
 
 
Lleoedd Gofal Plant – Rhestrau Aros (Amser Tymor) – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Gwasanaethau Nifer ar Restrau Aros fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Cyn Ysgol 0 0 0 0 0 0 

Ar Ôl Ysgol 0 0 0 0 2 2 

 

 
 
Cynlluniau Darpariaeth Gwyliau 
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Cynlluniau Darpariaeth Gwyliau Dyddiad Gwyliau 

Haf HT Hydref Nadolig HT Chwefror Pasg HT Mai 

Yn bwriadu agor? 8 5 3 5 6 4 

Uchafswm Nifer y Dyddiau I'w Agor 34 5 8 5 8 4 

Rhifau ar y Rhestr Aros 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Ystod Oedran a Darperir a Dosbarthiad Daearyddol 
   

Ystod Oedran Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 oed - - - - - - 

1 oed - - - - - - 

2 oed - - - - - - 

3 oed - 1 - - - 1 

4 oed 1 1 3 1 - 6 

5-7 oed 8 6 5 2 4 25 

8-11 oed 7 6 5 2 4 24 

12-14 oed 1 1 - - - 2 
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Dosbarthiad Daearyddol Defnyddwyr yn ôl Ystod Oedran  
 

Ystod Oedran Defnydd o Leoedd Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

O dan 1 oed - - - - - - 

1 oed - - - - - - 

2 oed - - - - - - 

3 oed - 4 - - - 4 

4 oed 39 27 8 2 - 76 

5-7 oed 69 116 122 18 45 370 

8-11 oed 132 111 136 25 45 449 

12-14 oed 1 2 - - - 3 

CYFANSWM 241 260 266 45 90 902 

 
 
 

 
Amrediad o Oriau Agor  
  

Hyd Sesiynau Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Cychwyn Gorffen Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

GOFAL CYN YSGOL 

07:30 09:00 1     1 
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07:45 09:00     1 1 

08:00 09:00 1 1    2 

GOFAL AR ÔL YSGOL 

15:00 18:00 1 2  2 1 6 

15:15 17:30  1    1 

15:15 18:00 1  1   2 

15:30 17:25   1   1 

15:30  18:00   2  1 3 

15:45 17:00 1     1 

GOFAL GWYLIAU 

07:00 18:00 1     1 

07:30 18:00 1     1 

08:00 17:30  1    1 

08:00 18:00 1 1 1  1 4 

CYFANSWM: 8 6 5 2 4 25 

 
 
 
Ystod Costau Gofal Plant yr Awr 
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Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

£2.00   1   1 

£2.75  2   2 4 

£3.20   1   1 

£3.30 3     3 

£3.50     1 1 

£4.00 1 1 2   4 

£4.40  2    2 

£4.50  1    1 

£5.55    2 1 3 

£7.00   1   1 

£7.55 2     2 

£8.00 2     2 

 
 
 
Costau Ychwanegol ar gyfer Bwyd i Ddefnyddiwr y Gwasanaeth (Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol) a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Taliadau Ychwanegol Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Nid yw'n darparu Bwyd / Byrbrydau - 2 1 - - 3 
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Yn darparu Bwyd / Byrbrydau 8 1 4 2 4 19 

Codir tâl ychwanegol am Fwyd / Byrbrydau - 3 - - - 3 

 
 
 
Gostyngiadau Brodyr a Chwiorydd a Dosbarthiad Daearyddol 
 

 Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gostyngiad i Frodyr a Chwiorydd Ar Gael 2 0 1 2 2 7 

 

 
 
Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd y Gofelir Amdanynt gan Ddarparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

1 16 2 0 7 26 

 
 
 
Effaith Covid-19 a Dosbarthiad Daearyddol  
 

Effaith Covid-19 Nifer y Darparwyr Gofal y Tu Allan i'r Ysgol fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 
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Ar Gau Dros Dro 8 6 5 2 4 25 

Achos(ion) positif ar safle 7 2 0 0 1 10 

Digon o Gyfarpar Diogelu Personol 8 6 5 2 4 25 

Effeithiwyd ar gymarebau staff 0 3 0 0 0 3 

Effeithiwyd ar hyfforddiant 5 2 2 2 4 15 
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Atodiad 5 – Data Cyflenwad Darpariaeth Chwarae a Gofal  
 
Crynodeb o'r Ddarpariaeth (Darpariaeth Gofrestredig ac Anghofrestredig) 
 

Math o Ofal Plant 

Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Darpariaeth Chwarae a Gofal 
(Cofrestredig) 

- - - - - - 

Cyfanswm Darpariaeth Chwarae a Gofal 
(Anghofrestredig) 

- - - 9 - 9 

CYFANSWM - - - 9 - 9 

 
 
 
Mathau a Gwasanaethau Chwarae a Gofal - Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant a Gwasanaethau Ardal y Ddarpariaeth 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Cyfanswm y Ddarpariaeth Mynediad Agored 2 2 2 3 - 9 

Gemau Sir Fynwy 1 1 1 1 - 4 

Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol 1 1 1 2 - 5 
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Lleoedd Chwarae a Gofal – Capasiti a Phresenoldeb 
 

Gwasanaethau Ardal y Ddarpariaeth 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga CYFANSWM 

Capasiti Mwyaf 130 130 130 170 - 560 

Gemau Sir Fynwy 50 50 50 50 - 200 

Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol 80 80 80 120 - 360 

 
 

Derbyniadau Nifer y Plant a Gynorthwyir Cyfanswm Presenoldeb 

Gemau Sir Fynwy 899 4131 

Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol 423 3620 

 

 
 
Ystod Oedran Darpariaeth Chwarae a Gofal 
 
Mae'r holl Ddarpariaeth Chwarae a Gofal ar gael i blant 5 - 11 oed 
 
 
Darpariaeth Chwarae a Gofal – (Gwyliau Ysgol) – Dosbarthiad Daearyddol  
 

Gwasanaethau Nifer y Darparwyr Chwarae a Gofal fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Gwyliau'r Haf 2 2 2 3 - 9 
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Hanner Tymor Hydref 1 1 1 1 - 4 

Gwyliau'r Nadolig 1 1 1 1 - 4 

Hanner Tymor Chwefror 1 1 1 1 - 4 

Gwyliau'r Pasg 1 1 1 1 - 4 

Hanner Tymor Mai 1 1 1 1 - 4 

 
 
Mae Gemau Sir Fynwy yn gweithredu bob gwyliau ysgol.  Roedd y Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol yn gweithredu yn ystod gwyliau'r haf yn unig.  
 
 
Amrediad o Oriau Agor  
 

Hyd Sesiynau Nifer y Darparwyr Chwarae a Gofal fesul Ardal 

Cychwyn Gorffen Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

8yb  5yh 1 1 1 1 - 4 

9:30yb  2:30yh 1 1 1 2 - 5 

CYFANSWM 2 2 2 3 - 9 

 
 
 
Amrediad Costau'r Awr 
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Amrediad Costau fesul 
Gwasanaeth – Tâl Awr 

Nifer y Darparwyr Chwarae a Gofal fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

£0.00 1 1 1 2 - 5 

£20.50 1 1 1 1 - 4 

 
 
 
Costau Ychwanegol i Ddefnyddiwr y Gwasanaeth ar gyfer Bwyd a Dosbarthiad Daearyddol 
 

Taliadau Ychwanegol Nifer y Darparwyr Chwarae a Gofal fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan CYFANSWM 

Ddim yn darparu bwyd (plentyn yn dod â bwyd ei 
hun) 

1 1 1 1 - 4 

Codi ffi ychwanegol am Fwyd a Byrbrydau - - - - - - 

Yn Darparu Bwyd - nid yw'n codi tâl ychwanegol 1 1 1 2 - 5 

 
 
 
Nifer y Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd sy'n Derbyn Gofal gan Ddarparwyr Chwarae a Gofal 
 

Plant yn Mynychu Nifer y Plant a Gynorthwyir 

Gemau Sir Fynwy 50 

Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau'r Haf 42 
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Atodiad 6 – Canlyniadau Arolwg Rhieni  
 
CYFANSWM NIFER YMATEBWYR SIR FYNWY I'R AROLWG RHIANT AR OFAL PLANT - 443 
 
Dyma’r nifer a ddefnyddir i gyfrifo canrannau’r ymatebwyr, lle bo’n berthnasol, gan nad yw pob ymatebwr wedi ateb pob cwestiwn ac ar gyfer rhai 
cwestiynau, efallai bod ymatebwyr wedi rhoi mwy nag un ateb. Ar gyfer rhai cwestiynau, nad ydynt yn berthnasol i'r holl ymatebwyr, mae canran yr 
ymatebion gwirioneddol wedi'i gyfrifo yn lle hynny, gan fod hyn yn fwy ystyrlon. 
 
 
Aelwydydd yr Atebwyr 
 

Statws Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Rwy'n rhannu cyfrifoldeb am fy mhlant gyda rhywun rwy'n byw gyda nhw 348 78.6% 

Fi sy'n llwyr gyfrifol am fy mhlant 69 15.6% 

Rwy'n rhannu cyfrifoldeb am fy mhlant gyda rhywun nad wyf yn byw gyda nhw 28 6.3% 

Rwy'n rhiant i fod 11 2.5% 

Rwy'n rhiant maeth 8 1.8% 

Rwy'n mam-gu / tad-cu 8 1.8% 

Arall - rwy'n warcheidwad arbennig 2 0.5% 

 
 
 
Nifer Plant yr Aelwyd 
 

Nifer Plant yr Aelwyd Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 
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0 – plentyn ar y ffordd 47 10.6% 

1 136 30.7% 

2 181 40.9% 

3 63 14.2% 

4 9 2.0% 

5 5 1.1% 

6 1 0.2% 

Heb ddweud 1 0.2% 

 

 
 
Oed Plant yr Ymatebwyr 
 

Oedran Plant Nifer y Plant Canran y Plant Canran yr Atebwyr 

O Dan 2 107 14.5% 24.2% 

2 Oed 82 11.1% 18.5% 

3 Oed 94 12.8% 21.2% 

4 Oed 69 9.4% 15.6% 

5 i 8 Oed 208 28.3% 28.3% 

9 i 11 Oed 108 14.7% 47.0% 

12 i 17 Oed 68 9.2% 15.3% 

Cyfanswm 736 100% Amh. 
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Plant sy'n Cael Lle Addysg Gynnar a Ariennir mewn Ysgol neu Leoliad Nas Cynhelir 
 

Ydych chi'n cyrchu Cyllid Addysg Gynnar? Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

Ydw, yn yr un awdurdod lleol ag yr wyf yn byw 118 74.7% 

Nag ydw 15 9.5% 

Bydd yn Dechrau'n Fuan 11 6.9% 

Ydw, mewn awdurdod lleol gwahanol i le rwy’n byw 9 5.7% 

Ddim yn Siŵr 5 3.2% 

Cyfanswm 158 100% 

 
 

 
Rhesymau dros Beidio â Chyrchu Lle Addysg Gynnar a Ariennir 
 

Rhesymau dros beidio â defnyddio Cyllid Addysg Gynnar Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

Nid yw'r darparwr a ddefnyddiwn wedi'i gymeradwyo ar gyfer cyllid 1 50% 

Ddim yn gwybod beth yw hyn 1 50% 

Cyfanswm 2 100% 

 
 
 
Plant sy'n Cael Mynediad i Ddarpariaeth Dechrau'n Deg 
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Ydych chi'n defnyddio Dechrau'n Deg? Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

Nac ydw 133 81.1% 

Ydw 16 9.8% 

Ddim yn Siŵr 15 9.1% 

Cyfanswm 164 100% 

 
 
 
Rhesymau dros Beidio â Chyrchu Darpariaeth Dechrau'n Deg 
 

Rhesymau dros beidio â chyrchu Dechrau'n 
Deg 

Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

Ddim yn gymwys 12 27.3% 

Ddim ar gael yn fy ardal i 12 27.3% 

Ddim yn gwybod beth ydyw 11 25% 

Angen gofal plant hirach 5 11.3% 

Nid oes angen y gofal plant 2 4.5% 

Darpariaeth DD Cyfrwng Cymraeg ddim ar gael 1 2.3% 

Lefel gofal yn anaddas 1 2.3% 

Cyfanswm 44 100% 
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Ymatebwyr yn Cael Mynediad i'r Cynnig Gofal Plant 
 

A ydych yn dymuno cyrchu'r Cynnig Gofal Plant Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

Ydw 78 95.1% 

Nac ydw 3 3.7% 

Amherthnasol 1 1.2% 

Ddim yn Siŵr 0 0% 

Cyfanswm 82 100% 

 
 
 
Rhesymau dros Beidio â Defnyddio'r Cynnig Gofal Plant  
 

Rhesymau dros beidio â defnyddio'r Cynnig Gofal Plant  Nifer yr Ymatebion Canran 

Nid oes angen unrhyw ofal plant arnom 1 50% 

Nid yw un rhiant yn gweithio 1 50% 

Cyfanswm 2 100% 

 
 
 
Ymatebwyr â Phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd 
 

Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anabledd Nifer yr Ymatebion 

Mae gan y plentyn anabledd 41 

Mae gan y plentyn angen addysgol arbennig/angen dysgu ychwanegol 61 
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Defnyddio Gofal Plant yn Ystod y Tymor 

 

Gofal Plant Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Teulu a Ffrindiau (di-dâl) 187 42.2% 

Meithrinfa Ddydd Breifat 162 36.6% 

Clwb Cyn Ysgol/Brecwast 107 24.2% 

Clwb ar Ôl Ysgol 91 20.5% 

Dim yn ystod y tymor 66 14.9% 

Gwarchodwr Plant 43 9.7% 

Meithrinfa Ysgol 41 9.3% 

Cylch Chwarae 30 6.8% 

Cylch Meithrin 8 1.8% 

Teulu a Ffrindiau (taledig) 7 1.6% 

Nani  3 0.7% 

Arall - Gwarchodwr (cyflogedig) 1 0.2% 

Arall - Gofalwr ar gyfer anghenion ychwanegol (cyflogedig) 1 0.2% 

 
 
 
Defnyddio Gofal Plant yn ystod Gwyliau Ysgol 
 



  Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Sir Fynwy 2022 – 2027 Adroddiad Llawn gydag Atodiadau 

127 

Gofal Plant Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Teulu a Ffrindiau (di-dâl) 203 45.8% 

Meithrinfa Ddydd Breifat 135 30.5% 

Gofal Gwyliau/Cynllun Chwarae 102 23.0% 

Dim yn ystod Gwyliau Ysgol 56 12.6% 

Gwarchodwr Plant 35 7.9% 

Teulu a Ffrindiau (taledig) 8 1.8% 

Cylch Chwarae 6 1.4% 

Ysgol Breifat Cyn Paratoi  1 0.2% 

Nani 1 0.2% 

Myfyriwr 1 0.2% 

 
 
 
Defnydd Ymatebwyr o Ofal Plant mewn Oriau'r Wythnos  
 

Nifer yr Oriau Defnyddio 
Gofal Plant yr Wythnos 

Nifer yr Ymatebion 

Amser Tymor (O 
Leiaf) 

Amser Tymor (Ar 
Gyfartaledd) 

Amser Tymor (Ar 
y Mwyaf) 

Gwyliau (O Leiaf) Gwyliau (Ar 
Gyfartaledd) 

Gwyliau (Ar y 
Mwyaf) 

0 – 5 awr 49 36 16 42 39 24 

6 – 10 awr 39 45 32 36 21 11 

11 – 15 awr 29 27 21 14 15 7 
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16 – 20 awr 17 28 16 31 33 20 

21 – 25 awr 25 21 11 26 23 12 

26 – 30 awr  32 38 23 33 43 24 

31 – 35 awr 11 15 11 8 10 6 

36 – 40 awr 21 13 11 24 20 24 

40 awr+ 12 27 18 15 23 28 

Cyfanswm 235 250 159 229 227 156 

 
 

 
 
 

0

13

25

38

50

63

0 - 5 awr 6 - 10 awr 11 - 15 awr 16 - 20 awr 21 - 25 awr 26 - 30 awr 31 - 35 awr 36 - 40 awr 40+ awr

Cyfanswm Nifer yr Ymatebwyr a nifer yr oriau a ddefnyddir ar 
gyfer Gofal Plant

Amser Tymor (O Leiaf) Amser Tymor (Ar Gyfartaledd)
Amswer Tymor (Ar y Mwyaf) Gwyliau (O Leiaf)
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Costau Gofal Plant Cyfartalog yr Wythnos (heb gynnwys gofal plant a ariennir gan y llywodraeth) 
 

Costau Gofal Plant yr Wythnos Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

£0 64 17.4% 

1c - £10 15 4.1% 

£10 - £49 71 19.4% 

£50 - £99 75 20.4% 

£100 - £199 97 26.4% 

£200 - £299 26 7.1% 

£300+ 19 5.2% 

Cyfanswm 367 100% 

 
 
 
Boddhad Ymatebwyr â'u Darparwyr Gofal Plant Presennol 
 

Lefel Boddhad Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion 

Bodlon Iawn 207 56.3% 

Eithaf Bodlon 120 32.6% 

Eithaf Anfodlon 14 3.8% 

Anfodlon Iawn 6 1.6% 

Amherthnasol 21 5.7% 

Cyfanswm 368 100% 
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Barn Ymatebwyr ar Feysydd Gofal Plant i'w Gwella 
 

Rheswm Gwelliant Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Yn fwy fforddiadwy 9 15.2% 2.0% 

Ymestyn oriau agor – boreau cynnar 8 13.6% 1.8% 

Ymestyn oriau agor - gyda'r nos 8 13.6% 1.8% 

Sesiynau mwy hyblyg (gofal ad-hoc) 7 11.9% 1.6% 

Gwell darpariaeth o ansawdd 7 11.9% 1.6% 

Mwy o oriau ar gael (lleoliad yn rhy brysur/llawn) 6 10.2% 1.4% 

Arall - nid yw'r gofal plant sydd ei angen arnom yn bodoli 5 8.5% 1.1% 

Gofal plant sy'n diwallu anghenion dysgu ychwanegol fy mhlentyn yn well 4 6.8% 0.9% 

Lleoliad gwahanol 2 3.4% 0.5% 

Ymestyn oriau agor – i gynnwys penwythnos 2 3.4% 0.5% 

Arall – mwy o gefnogaeth i rieni gan ddarparwyr 1 1.7% 0.2% 

Ymestyn oriau agor – gofal dros nos 0 0% 0% 

Dim angen Gwelliannau 0 0% 0% 

Cyfanswm 59 100% Amh. 

 
 
 
Rhesymau dros Beidio â Defnyddio Gofal Plant  
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Rheswm dros beidio â Defnyddio Gofal Plant  Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Mae cost gofal plant yn rhy ddrud 50 16.83% 11.3% 

Rwy'n defnyddio gofal plant anffurfiol fel aelod o'r teulu neu ffrind 48 16.16% 10.8% 

Rwy'n rhiant sy'n aros gartref ac nid oes angen gofal plant arnaf 25 8.42% 5.6% 

Nid yw'r gofal plant sydd ar gael yn ddigon hyblyg ar gyfer fy anghenion 25 8.42% 5.6% 

Mae amseroedd gofal plant yn anaddas 20 6.73% 4.5% 

Rwy'n dewis peidio â defnyddio unrhyw ofal plant 18 6.06% 4.1% 

Dim ond ar sail ad-hoc y byddaf yn defnyddio gofal plant ac mae'n amhosibl cynllunio 18 6.06% 4.1% 

Mae fy mhlant yn ddigon hen i ofalu am eu hunain 15 5.05% 3.4% 

Nid oes gofal plant o ansawdd digonol 14 4.71% 3.2% 

Nid oes gofal plant ar gael sy'n addas ar gyfer oedran fy mhlentyn 14 4.71% 3.2% 

Nid oes gofal plant lle mae ei angen arnaf 13 4.38% 2.9% 

Nid oes gofal plant a all ddarparu ar gyfer anghenion penodol fy mhlentyn 13 4.38% 2.9% 

Arall - nid yw'r gofal plant sydd ei angen arnom yn bodoli 8 2.70% 1.8% 

Mae fy mhlentyn ar restr aros ar gyfer darparwr ac rydym yn aros i le ddod ar gael 7 2.36% 1.6% 

Mae problem gyda thrafnidiaeth 6 2.02% 1.4% 

Nid oes darpariaeth gyfrwng Gymraeg addas 3 1.01% 0.7% 

Dim darpariaeth addas yn ein hiaith, nad yw'n Gymraeg na Saesneg 0 0% 0% 

Cyfanswm 297 100% Amh. 
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Ymatebwyr sy'n Cael Gofal Plant trwy Gyfrwng y Gymraeg 
 

Mynediad i Ofal Plant Cyfrwng Cymraeg Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Na 241 88.6% 54.4% 

Ansicr / Ddim yn Gwybod 17 6.3% 3.8% 

Ie 14 5.1% 3.2% 

Cyfanswm 272 100% Amh. 

 
 
 
Ymatebwyr a Hoffai Gael Mynediad at Ofal Plant Trwy Gyfrwng y Gymraeg 
 

Hoffi Cael Mynediad i Ofal Plant Cymraeg Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Na 160 63.5% 36.1% 

Efallai 44 17.5% 9.9% 

Ansicr / Ddim yn Gwybod 26 10.3% 5.9% 

Ie 22 8.7% 5.0% 

Cyfanswm 252 100% Amh. 

 
 
 
Materion a Wynebwyd Wrth Gael Mynediad at Ofal Plant Cyfrwng Cymraeg 
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Problem Nifer yr Ymatebion Canran yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Argaeledd 38 44.7% 8.6% 

Pellter 19 22.4% 4.3% 

Dim digon o oriau gofal 12 14.1% 2.7% 

Cost 9 10.6% 2.0% 

Gallu Iaith Staff 4 4.7% 0.9% 

Ansawdd Gofal 3 3.5% 0.7% 

Cyfanswm 85 100% Amh. 

 
 
 
Gallu Iaith Gymraeg 
 

Gallu Cymreig Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Dim Gwybodaeth Cymraeg/Osgoi'r Cwestiwn 350 79.0% 

Deall Cymraeg 84 19.0% 

Siarad Cymraeg 51 11.5% 

Darllen Cymraeg 56 12.6% 

Ysgrifennu Cymraeg 42 9.5% 

 
 
 
Barn Ymatebwyr ar Ofal Plant 
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Datganiad Cytuno'n 
Gryf 

Tueddu i 
Gytuno 

Tueddu i 
Anghytuno 

Anghytuno’n 
Gryf 

Amh. Cyfanswm 
Ymateb 

Rwy'n fodlon ar fy ngofal plant yn ystod y tymor 185 140 30 20 51 426 

Rwy'n fodlon ar fy ngofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol 146 107 48 55 72 428 

Mae ansawdd y gofal plant yn uchel 207 144 17 12 47 427 

Mae dewis da o ofal plant yn fy ardal i 73 119 122 81 32 427 

Mae gofal plant mewn lleoliad da 145 153 65 31 32 426 

Mae gofal plant yn darparu ar gyfer anghenion fy mhlant 179 128 39 30 49 425 

Hoffwn i fy mhlentyn fynychu mwy o ofal plant cofrestredig 95 88 69 35 133 420 

Mae gofal plant yn rhy ddrud 223 132 33 8 33 429 

Byddai'n well gennyf ddefnyddio teulu/ffrindiau ar gyfer gofal plant 64 79 128 56 100 427 

Mae gennyf broblemau gyda threfniadau sy’n annibynadwy 22 34 76 126 163 421 

Mae gofal plant yn rhwystr i mi gael mynediad at gyflogaeth neu hyfforddiant 72 100 61 68 122 423 

Rwy’n gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth am ofal plant 118 161 88 33 29 429 

Rwy’n gwybod ble i gael gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer gofal plant 73 119 120 82 35 429 
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Materion yn ymwneud â Gofal Plant sydd wedi Effeithio ar Ymatebwyr 
 

Problem Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Wedi achosi problemau yn y gwaith 210 47.4% 

Atal parhad gwaith 75 16.9% 

Wedi eich atal rhag gweithio/cael swydd 71 16.0% 

Eich atal rhag hyfforddi 68 15.3% 

Arall - anhawster yn ystod y pandemig yn unig 9 2.0% 

Arall – diffyg hyblygrwydd 5 1.1% 

Arall – atal datblygiad gyrfa yn y gwaith 3 0.7% 

Arall – anghenion iechyd 2 0.5% 
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Ymatebwyr yn ôl Statws Gweithio 
 

Statws Gweithio Nifer yr Ymatebion Nifer y Partneriaid Cyfanswm Ymateb 

Cyflogedig 350 300 650 

Hunangyflogedig 39 58 97 

Ddim yn gweithio nac yn chwilio am swydd 26 6 32 

Mewn Addysg neu Hyfforddiant 24 5 29 

Methu gweithio 21 5 26 

Chwilio am swydd ond ddim yn gweithio eto 10 5 15 

 
 
 
Ymatebwyr yn ôl Incwm Wythnosol Aelwydydd 
 

Incwm Aelwydydd Gros yr Wythnos Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Hyd at £100 5 1.2% 

£100 - £149 1 0.2% 

£150 - £249 6 1.4% 

£250 - £349 25 6.1% 

£350 - £499 21 5.1% 

£500 - £580 28 6.7% 

£581 - £750 67 16.1% 
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£750 - £999 79 19.1% 

Mwy na £1000 122 29.4% 

Mae'n well gen i beidio â dweud 61 14.7% 

Cyfanswm 415 100% 

 
 
 
Ymatebwyr sy'n Rhagweld Defnyddio Llai o Ofal Plant yn y Dyfodol a'u Rhesymau Pam 
 

Rheswm Rhif Canran yr Atebwyr 

Bydd y plentyn yn hŷn 79 17.8% 

Ceisio cael mwy o amser gyda'r teulu 5 1.1% 

Disgwyl gweithio/astudio llai o oriau 3 0.7% 

Disgwyl gweithio/astudio o gartref yn fwy 3 0.7% 

Pryderon ynghylch heintiau Covid-19 1 0.2% 

Pryder am darfu ar/cau gwasanaethau oherwydd Covid-19 1 0.2% 

Cyfanswm 92 Amh. 

 
 
 
Ymatebwyr sy'n Rhagweld Defnyddio Mwy o Ofal Plant yn y Dyfodol 
 

Rhagwelediad Rhif Canran yr Atebwyr 

Rhagor 205 46.3% 
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Aros yr un Peth 99 22.3% 

Llai 82 18.5% 

Ddim yn Gwybod / Ddim yn Siŵr  46 10.4% 

Cyfanswm 432 Amh. 

 
 
 
Math o Ofal Plant y Mae Ymatebwyr yn Rhagweld Ei Ddefnyddio yn y Dyfodol 
 

Rheswm Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Meithrinfa Ddydd Breifat 103 23.3% 

Clwb Cyn Ysgol/Brecwast 99 22.3% 

Clwb ar Ôl Ysgol  99 22.3% 

Clwb Gwyliau 74 16.7% 

Teulu / Ffrindiau (di-dâl) 66 14.9% 

Meithrinfa Ysgol 41 9.3% 

Gwarchodwr Plant 29 6.5% 

Cylch Chwarae 29 6.5% 

Cylch Meithrin 15 2.63% 

Teulu / Ffrindiau (yn talu) 8 3.4% 

Ysgol (Breifat) Cyn Paratoi 3 0.7% 

Crèche Gollwng 2 0.5% 
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Nani 2 0.5% 

Arall – yn benodol ar gyfer ADY 1 0.2% 

Myfyriwr 0 0% 

Cyfanswm 571 Amh. 

 
 
 
Cymorth a Dderbyniwyd Tuag at Gost Gofal Plant 
 

Rheswm Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Talebau Gofal Plant / Gofal Plant Di-dreth 126 28.4% 

Elfen Gofal Plant y Dreth Gwaith/Credyd Cynhwysol 41 9.3% 

Grant Gofal Plant i Fyfyrwyr 4 0.9% 

Cyfraniad y cyflogwr 2 0.5% 

Arall – Cefnogaeth i Ofalwyr Maeth 1 0.2% 

Cyfanswm 174 Amh. 

 
 
 
Ymatebwyr fesul Grŵp Ethnig 
 

Grŵp Ethnig Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig 403 91.0% 

Gwyn ac Asiaidd 5 1.1% 
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Indiaidd 4 0.9% 

Gwyn a Du Caribïaidd 4 0.9% 

Unrhyw Gefndir Gwyn arall 2 0.5% 

Pwylaidd 2 0.5% 

Arabaidd 2 0.5% 

Gwyddelig 2 0.5% 

Sipsiwn neu Deithiwr Gwyddelig 1 0.2% 

Americanaidd/Prydeinig 1 0.2% 

Awstriaidd 1 0.2% 

Prydeinig Tsiecaidd 1 0.2% 

Ewropeaidd 1 0.2% 

Hwngaraidd 1 0.2% 

Simbabweaidd 1 0.2% 

Gwyn a Du Affricanaidd 1 0.2% 

Unrhyw gefndir ethnig Cymysg/Lluosog arall 1 0.2% 

Sri Lankaidd 1 0.2% 

Heb ddweud 9 2.0% 

Cyfanswm 443 100% 

 
 
 
Sylwadau Ychwanegol (Crynodeb) 
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Materion Gofal Plant Nifer yr Ymatebion Canran yr Atebwyr 

Diffyg Argaeledd Gofal Plant 26 5.9% 

Diffyg Dechrau'n Gynnar 16 3.6% 

Diffyg Gofal ar Ôl Ysgol 14 3.2% 

Diffyg gofal plant am bris rhesymol/am ddim 14 3.2% 

Diffyg gofal plant addas ar gyfer ADY 13 2.9% 

Diffyg Gofal Cofleidiol 11 2.5% 

Diffyg Gofal Gwyliau 8 1.8% 

Diffyg darpariaeth blynyddoedd cynnar amser llawn i gefnogi rhieni sy'n gweithio 8 1.8% 

Diffyg Gofal Gwyliau sy'n darparu ar gyfer rhieni sy'n gweithio 6 1.4% 

Diffyg Gorffeniadau Hwyr 6 1.4% 

Diffyg Gofal i rai dan 3 oed 6 1.4% 

Diffyg oriau gofal plant hirach 6 1.4% 

Diffyg gofal plant addas ar gyfer gefeilliaid neu enedigaethau lluosog 5 1.1% 

Diffyg darpariaeth Gymraeg 5 1.1% 

Diffyg Gofal Plant o Ansawdd Da 5 1.1% 

Diffyg Gofal Cyn Ysgol 4 0.9% 

Diffyg ffioedd hyblyg pan nad oes angen gofal plant 4 0.9% 

Diffyg gofal plant hyblyg i rieni sy'n gweithio 4 0.9% 
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Diffyg Darpariaeth Gwyliau i rai dros 10 oed 4 0.9% 

Diffyg Gwarchodwyr Plant 4 0.9% 

Diffyg cymorth cyllid gofal plant ar gyfer y rhai ar fudd-daliadau/astudio 3 0.7% 

Diffyg gofal gwyliau addas 3 0.7% 

Diffyg Darpariaeth Gwyliau i blant 4 oed 3 0.7% 

Diffyg cymorth ariannol gofal plant i blant dan 3 oed 2 0.5% 

Diffyg Gwarchodwyr Plant addas i blant 7+ 2 0.5% 

Diffyg Meithrinfeydd Ysgol 1 0.2% 

Diffyg gofal gwyliau am bris rhesymol 1 0.2% 

Diffyg gofal cofleidiol ar gyfer darpariaeth Gymraeg 1 0.2% 
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Atodiad 7 – Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen  
 
Crynodeb o Ddarparwyr Meithrin y Cyfnod Sylfaen 
 

Math o Ofal Plant 
Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Gofal Dydd Llawn - - 22 - - 22 

Gofal Dydd Sesiynol - - 4 - - 4 

Meithrinfa Ysgol yr ALl 2 - 10 - - 12 

CYFANSWM 2 - 36 - - 38 

 

 
 
Nifer y Darparwyr a Ariannwyd i Ddarparu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Darparwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gofal Dydd Llawn 6 6 3 3 4 22 

Gofal Sesiynol 2 - 2 - - 4 

Meithrinfa Ysgol yr ALl 3 5 2 2 - 12 

Cyfanswm 11 11 7 5 4 38 

 

 
 
Proffil Presenoldeb Plant sy'n Mynychu Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen – Dosbarthiad Daearyddol (Tymor yr Haf 2021) 
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Math o Ofal Plant Nifer y Plant sy'n Mynychu fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gofal Dydd Llawn 155 140 90 69 91 492 

Gofal Sesiynol 32  41  - 73 

Meithrinfa Ysgol yr ALl 134 202 83 62 - 481 

Cyfanswm 321 342 214 131 91 1046 

 

 

Proffil Presenoldeb Plant sy'n Mynychu Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen yn ôl Iaith – Dosbarthiad Daearyddol (Tymor yr Haf 2021) 
 

Iaith Nifer y Darparwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Darpariaeth Gymreig 56 16 - - - 72 

Saesneg gydag elfennau dwyieithog 265 273 214 131 91 974 

Cyfanswm 321 289 214 131 91 1046 

 

 
 
Defnydd Cyffredinol o Leoedd Meithrin y Cyfnod Sylfaen fesul Tymor Ysgol (2021) 
 

Tymor Nifer y Plant 

Gwanwyn 2021 820 

Haf 2021 1046 
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Hydref 2021 703 

 

 
 

Defnydd o Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, yn unol â'r Arolwg Rhieni 
 

Ardal Nifer yr Ymatebwyr yn Hawlio Hawl 

Y Fenni 31 

Cil-y-coed  42 

Cas-gwent 20 

Trefynwy 18 

Brynbuga a Rhaglan 5 

Cyfanswm 116 

 

 
 

Rheswm a Roddwyd gan Ymatebwyr dros Beidio â Hawlio Hawl 
 

Rhesymau Dros Beidio Defnyddio Meithrinfa Cyfnod Sylfaen Nifer yr Ymatebion Canran 

Nid yw'r darparwr a ddefnyddiwn wedi'i gymeradwyo ar gyfer cyllid 1 50% 

Ddim yn gwybod beth yw hyn 1 50% 
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Atodiad 8 – Darpariaeth y Cynnig Gofal Plant  
 
Crynodeb o Ddarparwyr sydd wedi Cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 
 

Math o Ofal Plant 
Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

 Gwarchodwyr Plant  - 1 13 20 1 35 

Gofal Dydd Llawn 1 - 28 - - 29 

Gofal Sesiynol 2 - 8 - - 10 

Y tu allan i Sir Fynwy 2 2 59 - - 63 
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CYFANSWM 3 3 64 20 1 137 

 
 
 
Nifer y Darparwyr sydd wedi Cofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Darparwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gwarchodwr Plant 10 8 7 8 2 35 

Gofal Dydd Llawn 9 7 4 5 4 29 

Gofal Sesiynol 2 2 2 3 1 10 

Cyfanswm 20 20 14 12 5 74 

 
 
 
Proffil Presenoldeb Plant Sir Fynwy sy'n Derbyn y Cynnig Gofal Plant (Hydref 2021) 

 

Math o Ofal Plant Nifer y Plant Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Allan o Sir Cyfanswm 

Gwarchodwr Plant 8 9 6 12 - - 35 

Gofal Dydd Llawn 76 83 67 35 45 39 345 

Gofal Sesiynol 15 11 4 3 - 5 38 

Cyfanswm 99 103 77 50 45 44 418 
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Defnydd Cyffredinol o'r Cynnig Gofal Plant, fesul Tymor Ysgol (2021) 
 

Tymor Nifer y Plant 

Gwanwyn 2021 553 

Haf 2021 601 

Hydref 2021 418 

 
 
 
Ymatebwyr a hoffai fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant pan ddaw eu Plentyn yn Gymwys, yn unol â’r Arolwg Rhieni 
 

Ardal Nifer yr Ymatebion 

Y Fenni 21 

Cil-y-coed  25 

Cas-gwent 13 

Trefynwy 13 

Brynbuga a Rhaglan 4 

Cyfanswm 76 

 
 
 
Rheswm a roddwyd gan yr Ymatebwyr dros Beidio â Hawlio Cyllid y Cynnig Gofal Plant, yn unol â'r Arolwg Rhieni 
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Rhesymau dros Beidio â Defnyddio'r Cynnig Gofal Plant  Nifer yr Ymatebion 

Rydym yn dewis peidio â defnyddio gofal plant 2 

Cyfanswm 2 
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Atodiad 9 – Darpariaeth Dechrau'n Deg  
 
 
Nifer y Darparwyr Sydd ar Gael i Ddarparu Lleoedd Dechrau'n Deg - Yn ôl Iaith 
 

Math o Ofal Plant 
Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg a rhai elfennau dwyieithog Saesneg Arall CYFANSWM 

Gofal Dydd Llawn 1 - 1 1 - 3 

Gwarchodwr Plant - - 1 2 - 3 

Darpariaeth Dechrau'n Deg yn Unig - - 4 - - 4 

CYFANSWM 1 - 6 3 - 10 

 
 
 
Nifer y Darparwyr sy'n Cynnig Lleoedd Dechrau'n Deg – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Darparwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gofal Dydd Llawn 1 - - 2 - 3 

Gwarchodwr Plant 1 1 - 1 - 3 

Darpariaeth Dechrau'n Deg yn Unig 1 1 1 1 - 4 

Cyfanswm 3 2 1 4 - 10 
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Nifer y Lleoedd Dechrau'n Deg Sydd ar Gael – Dosbarthiad Daearyddol 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Lleoedd fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga a Rhaglan Cyfanswm 

Gofal Dydd Llawn 6 - - 12 - 18 

Gwarchodwr Plant 2 2 - 2 - 6 

Darpariaeth Dechrau'n Deg yn Unig 16 20 12 20 - 68 

Cyfanswm 24 22 12 34 - 92 

 

 
 
Defnydd o Leoedd Dechrau'n Deg, yn unol â'r Arolwg Rhieni 
 

Ardal Nifer yr Ymatebwyr sy'n Defnyddio Gofal Plant Am Ddim Nifer yr Ymatebwyr Nad Ydynt yn Defnyddio Gofal Plant Am 
Ddim 

Y Fenni 7 30 

Cil-y-coed 3 48 

Cas-gwent 2 22 

Trefynwy 4 21 

Brynbuga a Rhaglan - 8 

Cod post heb ei gwblhau - 4 

Cyfanswm 16 133 
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Rhesymau a Roddwyd gan Ymatebwyr dros Beidio â Defnyddio Gofal Plant Dechrau'n Deg 

 

Rhesymeg Nifer yr Ymatebwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynw
y 

Brynbuga a Rhaglan Dim Cod Post CYFANSWM 

Ddim yn byw mewn ardal Dechrau'n Deg 8 5 3 4 3 - 23 

Ddim yn gwybod am yr hawl 3 5 2 1 - - 11 

Dewiswyd darparwr sydd ag oriau hirach 3 1 - - - - 4 

Nid oes darpariaeth cyfrwng Cymraeg addas ar gael - - 1 - - - 1 

Nid oes angen y gofal plant - - 2 - - - 2 

Cyfanswm 14 11 8 5 3 - 41 
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Atodiad 10 – Datblygu'r Gweithlu  
 
Nifer y Staff Unigol sy'n Gweithio yn ôl Math ac Ardal o Ofal Plant  
 

Math o Ofal Plant Nifer y Staff fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

 Gwarchodwyr Plant  9 10 20 7 5 51 

Gofal Dydd Llawn 96 72 54 48 33 303 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 6 17 18 4 7 52 

Gofal Sesiynol 14 12 20 9 0 55 

Cyfanswm 125 111 112 68 45 461 

 

 
Sylwch, os gwelwch yn dda: mae rhai staff Gofal Dydd Llawn hefyd yn darparu Gofal y Tu Allan i'r Ysgol ond nid ydynt wedi'u rhestru ddwywaith.  
 
 
Cadw Staff yn ôl Math o Ofal Plant 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Staff 

Gweithio Llai nag 16 awr Cytundeb Sero Awr Gadawodd y Gwasanaeth yn ystod y 12 mis diwethaf 

 Gwarchodwyr Plant  4 0 4 

Gofal Dydd Llawn 22 21 43 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 37 9 46 
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Gofal Sesiynol 21 1 22 

Cyfanswm 84 31 115 

 
 

 
Cymwysterau Staff yn ôl Math o Ofal Plant 
 

Enw Cymhwyster Nifer gyda Chymhwyster % o staff 

Cymwysterau Gwarchodwyr Plant 

Lefel 2 GDDP 7 13.7% 

Lefel 3 GDDP 23 45.1% 

Lefel 5 GDDP 4 7.8% 

Gweithio Tuag at Lefel 5 GDDP 1 2.0% 

Cymhwyster sy'n berthnasol i ofal plant 19 37.3% 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae 1 2.0% 

CYPOP 5 23 45.1% 

Cymhwyster heb ei restru 4 7.8% 

Gweithio tuag at gymhwyster heb ei restru 1 2.0% 

Cymwysterau Gofal Dydd Llawn 

Lefel 2 GDDP 23 7.6% 

Lefel 3 GDDP 139 45.9% 

Lefel 5 GDDP 55 18.2% 
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Cymhwyster sy'n berthnasol i ofal plant 24 7.9% 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae 5 1.7% 

Dim cymhwyster ffurfiol 46 15.2% 

Cymwysterau Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 

Lefel 3 GDDP 11 21.8% 

Lefel 5 GDDP 3 5.8% 

Cymhwyster sy'n berthnasol i ofal plant 4 7.7% 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae 1 1.9% 

Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae o'r Blynyddoedd Cynnar 8 15.4% 

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae 15 28.8% 

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae (P3) 2 3.8% 

Cymhwyster yn ymwneud â chwarae 3 5.8% 

Dim cymhwyster ffurfiol 1 1.9% 

Cymwysterau Gofal Sesiynol 

Lefel 2 GDDP 6 10.9% 

Lefel 3 GDDP 24 43.6% 

Lefel 5 GDDP 11 20% 

Cymhwyster sy'n berthnasol i ofal plant 3 5.5% 

Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae 11 20% 

Dyfarniad Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae o'r Blynyddoedd Cynnar 1 1.8% 
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Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae 1 1.8% 

Cymhwyster yn ymwneud â chwarae 3 5.5% 

Dim cymhwyster ffurfiol 6 10.9% 

 

 

 
 

 

Atodiad 11 – Effaith Covid-19 ar Ofal Plant  
 
Nifer y Darparwyr Gofal Plant a Gaeodd Ar Ryw Bryd Yn Ystod y Pandemig 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Darparwyr fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

 Caeodd Ni 
Chaeodd 

Caeodd Ni 
Chaeodd 

Caeodd Ni 
Chaeodd 

Caeodd Ni 
Chaeodd 

Caeodd Ni 
Chaeodd 

Caeodd Ni 
Chaeodd 

Gwarchodwyr Plant  7 4 7 4 8 - 4 2 - 1 26 11 

Gofal Dydd Llawn 6 2 7 1 2 - 6 - 4 - 25 3 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 1 - 2 - 3 - 2 - 1 1 9 1 

Gofal Sesiynol 2 - 2 1 3 1 1 1 - - 8 3 

Cyfanswm 16 6 18 6 16 1 13 3 5 2 68 18 
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Nifer y Cau Oherwydd Covid-19 
 

Math o Ofal Plant Nifer y Cau Fesul Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

 Cae-
odd 
un-

waith 

Cae-
odd 

Ddwy-
waith 

Cae-
odd 
un-

waith 

Cae-
odd 

ddwy-
waith 

Cae-
odd 3 
gwaith 

Cae-
odd 5 
gwaith 

Cae-
odd 
un-

waith 

Cae-
odd 

ddwy-
waith 

Cae-
odd 
un-

waith 

Cae-
odd 

ddwy-
waith 

Cae-
odd 4 
gwaith 

Cae-
odd 
un-

waith 

Cae-
odd 

ddwy-
waith 

Cae-
odd 
un-

waith 

Cae-odd 
fwy nag 

un-
waith 

Gwarchodwyr Plant 6 2 7 - - - 6 2 - 4  - - 19 8 

Gofal Dydd Llawn 5 1 7 - - - 2 - 4 1 1 3 2  21 5 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 1 3 - - 2 - - 3 - 2  - 1 1 11 

Gofal Sesiynol 1 1 - 1 1 1 2 1 1 -    4 5 

Cyfanswm 13 7 14 1 3 1 10 6 5 7 1 3 3 45 29 

 
 
 
Nifer y Darparwyr sydd wedi cael Achosion Positif yn eu Lleoliad 
 

Math o Ofal Plant a 
Gwasanaethau 

Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Gwarchodwyr Plant - 1 - - - 1 

Gofal Dydd Llawn 4 4 1 3 1 13 
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Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 1 1 - - - 2 

Gofal Sesiynol 1 1 - 1 - 3 

Cyfanswm 6 7 1 4 1 19 

 
 
 
Nifer y Darparwyr nad oedd ganddynt Gyfarpar Diogelu Personol Digonol yn eu Lleoliad 
 

Math o Ofal Plant a 
Gwasanaethau 

Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Gwarchodwyr Plant 2 1 - 1 - 4 

Gofal Dydd Llawn - - - - - 0 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol - - - - - 0 

Gofal Sesiynol - - - 1 - 1 

Cyfanswm 2 1 - 2 - 5 

 
 
 
Nifer y Darparwyr a gafodd Effaith ar Hyfforddiant oherwydd Covid-19 
 

Math o Ofal Plant a 
Gwasanaethau 

Ardal 

Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Trefynwy Brynbuga Cyfanswm 

Gwarchodwyr Plant 4 4 3 5 0 16 

Gofal Dydd Llawn 5 7 2 3 4 21 
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Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 1 1 2 2  2 8 

Gofal Sesiynol 1 1 1 0 - 3 

Cyfanswm 11 13 8 10 6 48 

 


