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Comisiynydd y Gymraeg 

 

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg, sefydliad annibynnol a grëwyd yn unol â Mesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011, yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Gwneir hynny 

drwy ddwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy 

osod safonau ar sefydliadau. Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at sefydlu hawliau i 

siaradwyr Cymraeg. 

 

Bydd dwy egwyddor yn sail i’r gwaith: 

 Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru 

 Dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt 

yn dymuno gwneud hynny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiynydd y Gymraeg 

Siambrau’r Farchnad 

5 – 7 Heol Eglwys Fair 

Caerdydd   CF10 1AT 

 

0345 6033 221 

post@comisiynyddygymraeg.cymru  

 

Croesawir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg 

comisiynyddygymraeg.cymru  

@ComyGymraeg 

mailto:post@comisiynyddygymraeg.cymru


Nodyn Briffio | Darpariaeth Gofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfrwng Cymraeg 

 

3 | T u d a l e n  
 

Ffeithiau allweddol 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saesneg yw prif iaith 77% o 

ddarparwyr gofal plant, gyda 

13% yn Gymraeg, a 10% yn 

ddwyieithog* 

Mae cynyddu nifer y plant sy’n cael gofal ac addysg blynyddoedd 

cynnar cyfrwng Cymraeg yn allweddol er mwyn gwireddu 

gweledigaeth y llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr 

Cymraeg erbyn 2050. 
 

Mae’r cyfnod 0-5 oed yn 

oedran pan fydd caffael iaith 

yn digwydd yn gyflym a 

naturiol, ac mae ymchwil yn 

dangos fod cynifer â 80-85% 

o’r plant sydd mewn gofal 

cyn-statudol cyfrwng 

Cymraeg yn trosglwyddo i 

addysg Gynradd cyfrwng 

Cymraeg. 
 

*Yn seiliedig ar ddata diweddaraf yr Arolygaeth Gofal a 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 2017 
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Crynodeb gweithredol ac argymhellion 

Mae’r papur hwn yn trafod y sefyllfa gyfredol o ran gofal plant ac addysg 

blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg. Dyma’r prif ganfyddiadau:  

 Mae dysgu’r Gymraeg cyn gynted â phosibl ym mywydau plant a phobl 
ifanc yn allweddol er mwyn cynhyrchu siaradwyr Cymraeg rhugl sy’n 
debygol o ddefnyddio’r iaith a'i throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf. Mae 
gan y sector gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar rôl hynod 
arwyddocaol yn y cyd-destun hwn. 
 

 Gall twf yn nifer y plant ifanc sy’n cael gofal ac addysg blynyddoedd 
cynnar cyfrwng Cymraeg fod yn allweddol i wireddu gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynnig 30 awr o ofal plant am 
ddim i bob plentyn 3-4 oed sydd â’u rhieni mewn gwaith llawn amser. Os 
bydd y cynnig hwn yn dwyn ffrwyth, bydd cynnydd sylweddol yn y galw 
am ofal plant ar draws Cymru, ac yn sgil hyn mae cyfle amserol i 
gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn gofal plant cyfrwng Cymraeg. 
 

 Er bod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o bwysigrwydd gofal plant i 
ddyfodol yr iaith, nid oes cynlluniau pendant a chadarn ynglŷn â sut y 
bwriedir integreiddio'r Cynllun 30 Awr a’r weledigaeth 2050. Nid yw’n 
eglur sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu troi ymrwymiadau 
cyffredinol i gynyddu’r ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn 
weithredoedd penodol fydd a thraweffaith ar lawr gwlad. 
 

 Mae gan Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGAau) 
botensial arwyddocaol i droi ymrwymiadau eang a chyffredinol yn 
weithredoedd a thargedau penodol. 
 

 Byddai’r CSGAau yn gallu bod yn fframwaith effeithiol i gydlynu 
gweithredoedd Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, a darparwyr gofal 
plant, er mwyn sicrhau bod cynnydd sylweddol yn y niferoedd sy’n 
derbyn gofal plant cyfrwng Cymraeg ac yn trosglwyddo i addysg 
cyfrwng Cymraeg ar ôl hynny. 
 

 Mae llunio a gwerthuso strategaethau cenedlaethol a lleol ar gyfer 
cynyddu niferoedd sy’n derbyn gofal plant drwy gyfrwng Cymraeg yn 
dibynnu ar fodolaeth data a gwybodaeth ddibynadwy. 
 

 Mae’r data sy’n bodoli ar ofal plant cyfrwng Cymraeg yng Nghymru yn 
dameidiog, yn anghyson, ac yn gymhleth i’w ddehongli. Nid oes sail 
wybodaeth gadarn yn bodoli ar hyn o bryd, ac mae perygl y bydd y 
diffyg hwn yn tanseilio’r potensial sydd o ddiwygio’r sector gofal plant 
cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, ac yn sgil hynny y gallu i gymryd 
camau breision tuag at wireddu gweledigaeth o gael miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050. 
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Ar sail y canfyddiadau hyn, argymhellwn: 

 Bod angen i Lywodraeth Cymru osod ystyriaethau am yr iaith Gymraeg 
a’i gweledigaeth ar gyfer 2050 yng nghanol y broses o gynllunio, ariannu 
a gweithredu ei chynlluniau ynglŷn â gofal plant ac addysg blynyddoedd 
cynnar. Er bod cynlluniau ac ymrwymiadau cyffredinol yn cael eu 
hamlinellu yn rhaglen waith 2017-2021 Cymraeg 2050, nid oes cynlluniau 
pendant a phenodol ynglŷn â’r ffordd ymlaen ac mae perygl y bydd cyfle 
euraidd yn cael ei golli i gymryd camau hynod arwyddocaol o ran 
dyfodol yr iaith Gymraeg. 
 

 Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg (CSCAau) yn fframwaith ar gyfer cydlynu gweithredoedd 
y Llywodraeth, awdurdodau lleol, a darparwyr gofal plant. Byddai 
cynnwys deilliant penodol yn y CSCAau ar gyfer twf yn y sector gofal 
plant ym mhob ardal yn ffordd o sicrhau bod strategaethau lleol gofal 
plant yn cyd-fynd â dyheadau a thargedau cenedlaethol y llywodraeth o 
ran darpariaeth Cymraeg. Byddai twf yn y sector hwn yn cyfrannu’n 
arwyddocaol at gynyddu niferoedd ar draws y sector addysg cyfrwng 
Cymraeg yn y tymor hir.  
 

 Er mwyn llunio strategaethau cenedlaethol a lleol effeithiol, ac er mwyn 
gwerthuso effaith a llwyddiant y strategaethau hyn yn y dyfodol, mae’n 
hanfodol cael data dilys a dibynadwy. Mae angen i Lywodraeth Cymru 
arwain y gwaith o ddiwygio’r dulliau o gasglu a rhannu data am ofal 
plant, er mwyn sicrhau bod cynlluniau a strategaethau lleol a 
chenedlaethol wedi’u llunio ar sail gwybodaeth y gellid ymddiried ynddi. 
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1. Cyd-destun: Gofal plant a strategaeth 

Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr 

 

Mae tystiolaeth yn dangos mai yn yr ysgol y mae’r mwyafrif o blant a phobl ifanc yn 

dueddol o ddysgu’r Gymraeg heddiw.1 Mae ymchwil a gomisiynwyd ar y cyd gan 

Gomisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru yn dangos fod tua 80% o siaradwyr 

Cymraeg 3-15 oed wedi dysgu’r iaith yn yr ysgol. Mae hyn yn cymharu a 51% o 

siaradwyr Cymraeg bob oed a ddysgodd yr iaith yn yr ysgol. Yn anffodus, nid yw 

cyfraddau rhuglder y bobl sydd wedi dysgu’r iaith yn yr ysgol mor uchel ag ydyw 

ymysg y rheini wnaeth ddysgu’r Gymraeg ar yr aelwyd. Er enghraifft, tra bod 80% o’r 

rhai a ddysgodd y Gymraeg ar yr aelwyd yn rhugl, dim ond 25% o’r rhai a ddysgodd 

y Gymraeg yn yr ysgol gynradd sy’n rhugl. Mae cyfradd rhuglder y rhai a ddysgodd 

yr iaith yn yr ysgol uwchradd yn is (11%) tra bod cyfradd rhuglder y rhai a ddysgodd 

y Gymraeg yn yr ysgol feithrin yn llawer uwch (50%). Mae’r ymchwil yn profi fod 

cydberthynas rhwng pryd a lle mae unigolyn yn caffael neu ddysgu’r Gymraeg a pha 

mor rhugl a pharod i ddefnyddio’r iaith fydd yr unigolion hynny. 

Mae’r ffeithiau uchod yn hynod o arwyddocaol yng nghyd-destun strategaeth 

uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Nid 

yn unig maent yn pwysleisio pwysigrwydd y system addysg o ran creu siaradwyr 

Cymraeg newydd, ond pwysleisir hefyd fod dysgu’r Gymraeg o’r cychwyn cyntaf o 

fewn y gyfundrefn addysg yn allweddol er mwyn cynhyrchu siaradwyr Cymraeg rhugl 

sydd am ddefnyddio’r iaith ac o bosibl ei throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf. Mae’r 

cyfnod 0-5 oed yn oedran pan fydd caffael iaith yn digwydd yn gyflym a naturiol, ac 

mae ymchwil yn dangos fod cynifer â 80-85% o’r plant sydd mewn gofal cyn-statudol 

cyfrwng Cymraeg yn trosglwyddo i addysg gynradd cyfrwng Cymraeg.2  

I grynhoi, mae twf yn y nifer sy’n derbyn darpariaeth cyn-statudol cyfrwng Cymraeg 

yn debygol o gynyddu'r nifer sydd mewn addysg statudol cyfrwng Cymraeg, ac yn ei 

dro'r niferoedd sy’n defnyddio’r Gymraeg yn rhugl yn y gymdeithas. Nid yw’n syndod 

felly fod amryw o gyrff a rhanddeiliaid allweddol yn dod yn gynyddol ymwybodol o 

bwysigrwydd y cyfnod cyn-statudol fel dechrau’r daith i wireddu targed Llywodraeth 

Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.3  

 

 

 

 

                                                           
1
 Am drosolwg manylach o’r data gweler:  Comisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru, Y Defnydd o’r Gymraeg yng 

Nghymru, 2013-15 (2015); Comisiynydd y Gymraeg, Sefyllfa’r Iaith Gymraeg 2012-2015: Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y 
Gymraeg (2015). 
2
 Data ar gyfer 2015-16 a ddarparwyd yn uniongyrchol gan y Mudiad Meithrin. 

3
 Comisiynydd y Gymraeg, Sefyllfa’r Iaith Gymraeg 2012-2015: Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg (2015); 

Trafodaethau uniongyrchol gyda’r Mudiad Meithrin; Llywodraeth Cymru, Adolygiad Brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg 
Mewn Addysg, 2017-20 gan Aled Roberts (Awst 2017); Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 
Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCAau) (Rhagfyr, 2015). 
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2. Y sefyllfa gyfredol 

 

2.1. Gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar yng Nghymru 

Ffigur 1: Amserlen ac eglurhad o’r cyfnodau allweddol: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar wahân i’r ddarpariaeth addysg blynyddoedd cynnar ran-amser, nid yw’r cyfnod 

cyn-statudol o dan reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru, ac mae’n cael ei 

ddarparu gan ystod eang o unigolion, cwmnïau a mudiadau gwirfoddol a phreifat. 

Mae’r ddarpariaeth hon yn cynnwys amrywiaeth o warchodwyr plant (llawn 

amser/rhan-amser), gofal dydd amser llawn (er enghraifft mewn meithrinfeydd), gofal 

dydd sesiynol bore neu brynhawn (darpariaeth sylweddol y Mudiad Meithrin yw’r 

enghraifft amlycaf cyfrwng Cymraeg), creche, nani, a mathau o ddarpariaeth 

chwarae mynediad agored. 

Mae’r tirlun gofal plant cyn-statudol wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd 

diwethaf, yn rhannol oherwydd bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynigion 

addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant am ddim, er enghraifft prosiect Dechrau’n 

Deg ac yn fwy diweddar y Cynnig 30 awr (mwy am hyn yn 3.1 isod). Mae darparwyr 

wedi gorfod addasu i’r newidiadau hyn drwy gynnig darpariaeth fwy hyblyg sy’n cyd-

 Y Cyfnod Cyn-statudol 

Y cyfnod cyn y bydd plant yn cychwyn ar addysg ffurfiol 

amser llawn (0-4 oed) ac felly lle bydd plant yn treulio’r 

rhan fwyaf o’u hamser y tu allan i fframwaith statudol 

addysg, o bosib mewn rhyw fath o ofal plant. 

 

 
Cyfnod Sylfaen 

Mae’r ‘cyfnod sylfaen’ yn cyfeirio at y cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3-7 mlwydd 

oed yng Nghymru, ac felly mae’n cynnwys addysg cyfnod meithrin rhan-amser ac addysg 

amser llawn nes bydd plentyn yn 7 oed. 

Cyfnod 

Sylfaen 

Meithrin 

Addysg ran-

amser i blant 

yn cychwyn ar 

y Medi cyntaf 

ar ôl eu pen-

blwydd yn 3 

oed (10 awr yr 

wythnos fel 

arfer).  

Dosbarth 

Derbyn 

Addysg amser 

llawn i blant, yn 

cychwyn ar y  

Medi cyntaf ar 

ôl eu pen-

blwydd yn 4 

oed. 

Oedran 

1   2   3    4   5  6  7   
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fynd â chynigion a phrosiectau Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r broses o beilota’r 

Cynnig 30 Awr mae adran Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth wedi cyhoeddi 

adroddiad yn amlinellu’r sefyllfa gyfredol o ran capasiti gofal plant yng Nghymru.4 

Dyma rai ffeithiau allweddol yr adroddiad: 

 Yn ôl amcangyfrifon presennol mae tua 175,000 o blant 0-4 oed yng 
Nghymru. 

 Mae 4,025 o ddarparwyr gofal plant yng Nghymru, sydd yn cynnig tua 80,000 
o leoedd i blant. 

 Mae tua 2,000 o warchodwyr plant sydd yn cynnig tua 15,000 o leoedd. 

 Mae tua 700 o ddarparwyr gofal dydd llawn sydd yn cynnig tua 30,000 o 
leoedd. 

 Mae tua 1,200 o ddarparwyr rhan amser, sydd yn cynnig tua 35,000 o leoedd. 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth am ystod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr 
adroddiad hwn. 

 

Er nad yw gofal plant dan reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru mae Deddf 

Gofal Plant 2006 yn nodi dyletswyddau awdurdodau lleol fel arweinwyr strategol wrth 

ddarparu gofal plant yn lleol.5 Mae dyletswydd ddeddfwriaethol ar awdurdodau lleol i 

asesu a chynllunio darpariaeth gofal plant er mwyn sicrhau argaeledd ac ansawdd. 

Mae gofyn i awdurdodau lleol fonitro ac asesu'r ddarpariaeth drwy’r Asesiadau 

Digonolrwydd Gofal Plant (ceir rhagor am hyn yn 2.2. a 3.3 isod).   

 

2.2. Y Gymraeg mewn gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar 

Fel rhan o’u dyletswydd ehangach i fonitro ac asesu darpariaeth gofal plant, mae 

gofyn i awdurdodau lleol ystyried a chynllunio ar gyfer gofal plant cyfrwng Cymraeg 

yn benodol. Mae cynllun gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar Llywodraeth 

Cymru yn pwysleisio manteision dwyieithrwydd i blant, ac yn nodi nifer o gamau 

gweithredu i gefnogi hyn.6 Yn gyntaf, drwy’r Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant 

(ADGPau), mae gofyn i awdurdodau lleol fonitro a llenwi’r bylchau, sicrhau 

cynaliadwyedd a gwella ansawdd a swm y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a 

dwyieithog yn yr ardal.7 Maent hefyd yn gweithio gyda’r Mudiad Meithrin a darparwyr 

eraill drwy amrywiaeth o grantiau er mwyn cyrraedd yr amcanion uchod. 

Yn ôl adroddiad diweddar Llywodraeth Cymru8 mae tua 175,000 o blant 0-4 oed yng 

Nghymru. Yn anffodus, nid oes data cyflawn a dibynadwy am faint o’r plant hyn sydd 

mewn gofal plant, ac mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg yn benodol (mwy o fanylder 

ar hyn yn 3.3 isod). Y brif ffynhonnell wybodaeth am y sector yma yw data sy’n cael 

eu casglu gan Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). 

Mae gofyn i bob gwasanaeth gofal plant sydd wedi ei gofrestru â’r AGGCC lenwi 

                                                           
4
 Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Y Capasiti gofal plant yng Nghymru (Hydref 2017). Roedd yr adroddiad hwn yn 

ganlyniad i gydweithio rhwng Llywodraeth Cymru, yr Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a 
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD). 
5
 Deddf Gofal Plant (2006) - http://www.legislation.gov.uk/wsi/2016/88/pdfs/wsi_20160088_mi.pdf 

6
 Llywodraeth Cymru, Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (2013). 

7
 Llywodraeth Cymru, Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016). 

8
 Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Y Capasiti gofal plant yng Nghymru (Hydref 2017). 



Nodyn Briffio | Darpariaeth Gofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfrwng Cymraeg 

 

9 | T u d a l e n  
 

Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth (HAG), sy’n cynnwys cwestiynau am iaith y 

ddarpariaeth. Un broblem â’r ffynhonnell hon yw nad yw pob darparwr yn cwblhau’r 

hunanasesiad. Er enghraifft, yn 2016, dim ond 76% o’r sector wnaeth gwblhau’r 

hunanasesiad, ac felly darlun anghyflawn sydd ar gael. Yr ail broblem sylfaenol yw 

mai’r darparwyr gofal plant sy’n gyfrifol am asesu cyfrwng iaith. Mae’n anorfod bod 

rhywfaint o anghysondeb a chamddehongli yn digwydd yma o ran diffinio cyfrwng 

iaith sy’n effeithio ar ddibynadwyedd a dilysrwydd y data. 

Mae’r data hyn gan AGGCC yn chwarae rhan allweddol yn ffurfio sail tystiolaeth ar 

gyfer sicrhau digonolrwydd darpariaeth awdurdodau lleol (yr ADGPau). Er bod 

mwyafrif yr awdurdodau lleol yn defnyddio data AGGCC ar gyfer eu hasesiadau, 

mae’r mwyafrif hefyd yn defnyddio data lleol er mwyn ategu'r wybodaeth hon. 

Canlyniad hyn yw bod y data sy’n cael ei adrodd yn adroddiadau’r awdurdodau lleol 

yn wahanol i ddata AGGCC, ac mae’r ffyrdd y mae awdurdodau lleol yn casglu a 

defnyddio’r data yn amrywio yn sylweddol. O ganlyniad, mae’r darlun cenedlaethol a 

lleol o ofal plant cyfrwng Cymraeg yng Nghymru yn dameidiog, yn anghyson, ac yn 

gymhleth i’w ddehongli. Er hyn, gall y data sy’n bodoli gynnig ciplun defnyddiol o 

batrymau cyffredinol sefyllfa gofal plant cyfrwng Cymraeg yng Nghymru heddiw: 

Ffigur 2: Prif iaith y ddarpariaeth mewn niferoedd a chanrannau ym mhob awdurdod 

lleol, yn ôl data'r AGGCC yn seiliedig ar ddata o’r HAG (25 Medi 2017)9. 

Awdurdod Lleol Cymraeg 
 

Saesneg 
 

Y Ddwy Iaith 
 

Cymru Gyfan 500 13% 2993 77% 389 10% 

Abertawe 7 3% 205 93% 9 4% 

Blaenau Gwent 2 3% 62 94% 2 3% 

Bro Morgannwg 9 4% 207 93% 6 3% 

Caerdydd 28 6% 390 88% 24 5% 

Caerffili 20 8% 214 87% 13 5% 

Castell-nedd Port Talbot 5 3% 138 93% 6 4% 

Casnewydd 2 1% 158 96% 4 2% 

Ceredigion 46 41% 30 27% 35 32% 

Conwy 27 19% 94 68% 18 13% 

Gwynedd 129 64% 19 9% 55 27% 

Merthyr Tudful 3 7% 38 84% 4 9% 

Pen-y-bont ar Ogwr 8 5% 135 92% 4 3% 

Powys 22 11% 160 82% 12 6% 

Rhondda Cynon Taf 18 7% 221 88% 13 5% 

Sir Benfro 19 13% 121 82% 7 5% 

Sir Ddinbych 24 17% 92 67% 22 16% 

Sir Gaerfyrddin 76 35% 66 30% 78 35% 

Sir y Fflint 9 4% 221 91% 14 6% 

Sir Fynwy 1 1% 121 98% 1 1% 

Torfaen 3 3% 89 94% 3 3% 

Wrecsam 11 5% 178 88% 13 6% 

Ynys Môn 31 28% 34 31% 46 41% 

 

                                                           
9
 Mae’n debyg fod y ffigurau yma ychydig yn wahanol i’r rhai yn adroddiad fwyaf diweddar y Llywodraeth oherwydd nad oes 

gwybodaeth am iaith pob darpariaeth. 
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Ffigur 3: Prif iaith y ddarpariaeth mewn canrannau ym mhob awdurdod lleol, yn ôl 

data'r AGGCC yn seiliedig ar ddata o’r HAG (25 Medi 2017). 
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Ffigur 4: Iaith y ddarpariaeth mewn 13 awdurdod lleol yn ôl data a gasglwyd gan y 
Comisiynydd o ADGPau awdurdodau lleol 2017-2022. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi pwysigrwydd ehangu darpariaeth gofal plant ac 

addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg er mwyn cyflawni’r targed o gael 

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd amryw o ffactorau yn effeithio ar 

lwyddiant y weledigaeth honno: 

 

 

Mae angen i Lywodraeth Cymru osod ystyriaethau am yr iaith Gymraeg a’i 

gweledigaeth ar gyfer 2050 yng nghanol y broses o gynllunio, ariannu a 

gweithredu eu cynlluniau ynglŷn â gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar. 

Heb gynlluniau pendant a phenodol ynglŷn â’r ffordd ymlaen, mae’n debyg y 

bydd cyfle euraidd yn cael ei golli i gymryd camau hynod arwyddocaol o ran 

dyfodol yr iaith Gymraeg. 

Mae targed cenedlaethol wedi’i osod i ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg gofal 

plant drwy greu 150 o grwpiau meithrin ychwanegol dros y degawd nesaf.10 Yn ei 

rhaglen waith 2017-2021 Cymraeg 2050, mae Llywodraeth Cymru yn nodi ei bod am 

‘gefnogi’r gwaith o ehangu sector Cymraeg y blynyddoedd cynnar drwy greu 40 grŵp 

meithrin newydd erbyn 2021’.11 Mae hefyd yn nodi ei bod am weithredu’r cynnig 30 

awr o ofal plant am ddim ar draws Cymru, a sicrhau mwy o leoliadau cyfrwng 

Cymraeg dan nawdd y Llywodraeth. Y tu hwnt i’r ymrwymiad cyffredinol hwn i 

gefnogi ac ariannu, nid yw eto’n eglur sut yn union y mae Llywodraeth Cymru yn 

bwriadu gweithredu, a pha fframwaith fydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn gyrru’r 

gwaith hwn yn ei flaen.  

 

Polisïau gofal plant Llywodraeth Cymru 

Mae’r prosiect Dechrau’n Deg wedi’i dargedu at blant o dan 4 oed sy’n byw mewn 

ardaloedd difreintiedig yng Nghymru. Un rhan o’r prosiect yw cynnig darpariaeth 

gofal plant rhan-amser am ddim i blant 2-3 oed. Er bod disgwyliadau ar awdurdodau 

lleol i gynnig darpariaeth gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg, mae ystadegau’n 

dangos mai dim ond tua 7% o’r rhai a oedd yn gymwys a ofynnodd am ofal plant 

drwy’r Gymraeg, sy’n llawer is na’r ganran o blant sy’n derbyn addysg cyfrwng 

Cymraeg yng Nghymru.12 Mae’n deg dweud bod lle i wella o ran integreiddio 

                                                           
10

 Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr (2017), t. 12. 
11

 Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr- Rhaglen Waith 2017-21 (2017), t.10.  
12

 Arad, Y Ddarpariaeth Gofal Cyfrwng Cymraeg ar Gyfer Plant Cyn Oed Ysgol (Mawrth, 2017). 

3.1. Strategaeth genedlaethol ac integreiddio polisïau’r 

Llywodraeth 

3. Cynllunio strategol ar gyfer gofal plant ac 

addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg 
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amcanion y prosiect hwn â’r dyhead i gynyddu’r niferoedd mewn gofal plant cyfrwng 

Cymraeg.13  

Mae Cynnig 30 Awr Llywodraeth Cymru yn gynnig mwy pellgyrhaeddol na Dechrau’n 

Deg o ran gofal plant. Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i gynnig 30 awr yr wythnos 

o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant sy’n dair neu bedair oed. 

Bydd y gofal plant yn cael ei gynnig am 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r Cynnig 30 Awr 

yn gyfuniad o amser addysg blynyddoedd cynnar (Cyfnod Sylfaen Meithrin) a gofal 

plant. Yn ystod y tymor ysgol (39 wythnos), mae plant sy’n 3 oed cyn mis Medi yn 

cael o leiaf 10 awr o addysg gynnar yr wythnos. Bydd y Cynnig 30 Awr yn cynnwys 

20 awr ychwanegol o ofal plant ar ben yr addysg gynnar hon, a hefyd yn cynnig 30 

awr o ofal y tu allan i dymor ysgol (hyd at 48 wythnos mewn cyfanswm).14 Mae’r 

Llywodraeth yn peilota’r cynllun hwn mewn 7 awdurdod lleol sy’n cynnwys ardaloedd 

penodol yn Ynys Môn, Gwynedd, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir y Fflint, Rhondda 

Cynon Taf, ac Abertawe. 

Mae manylion llawn y Cynnig 30 Awr yn parhau i gael eu datblygu, ac yn debygol o 

gael eu haddasu yn sgil y cynllun peilot. Ond os bydd y cynllun cyflawn yn dwyn 

ffrwyth, byddai’n arwain at gynnydd mawr yn y galw am ofal plant ffurfiol ledled 

Cymru, ac yn sgil hynny yn cynnig cyfle amserol i gymryd camau breision er mwyn 

gwireddu gweledigaeth 2050. Er bod y cynnig hwn yn gyfle cadarnhaol i wella 

sefyllfa’r iaith, mae’n debyg o ddwysáu’r heriau sydd ynghlwm â darparu gofal plant 

drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae adroddiad diweddar adran Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru15 wedi’i 

gomisiynu â’r bwriad o fapio’r ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru yn erbyn y galw 

posibl amdano yn sgil y Cynnig 30 Awr. Mae’r adroddiad yn gynhwysfawr ac yn 

cynnig ystod eang o ddata sydd yn darparu gwybodaeth hynod bwysig o ran 

cynllunio strategol ar gyfer y Cynnig 30 awr. O ystyried fod Llywodraeth Cymru wedi 

pwysleisio pwysigrwydd gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i weledigaeth 

2050 mae’n syndod nad yw’r adroddiad yn crybwyll darpariaeth cyfrwng Cymraeg o 

gwbl. Er hyn, dyma rai ffeithiau allweddol o’r adroddiad sy’n amlinellu argaeledd 

gofal plant yng Nghymru yng nghyd destun y galw sydd yn debygol o godi yn sgil y 

Cynnig 30 Awr. 

 Mae 175,000 o blant 0-4 oed ac mae tua 80,000 o leoedd gofal plant yng 
Nghymru. 

 Mae 115,000 o blant 0-4 oed â rhieni sydd yn gweithio, ac felly yn debygol o 
fod yn defnyddio rhyw fath o ofal plant. 

 Mae 70,000 o blant yng Nghymru sydd yn 3-4 oed, a tua 46,000 o’r rhain sydd 
yn gymwys am y Cynnig 30 Awr ar hyn o bryd. 

 Dim ond 45,000 o leoedd gofal llawn (fyddai’n gallu cynnig 30 awr neu fwy o 
ofal yr wythnos ar hyn o bryd) sydd ar gael yng Nghymru. 

                                                           
13

 Mae’r mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi adleisio’r pryderon hyn ac wedi mynd mor bell â dweud bod 
Dechrau’n Deg ‘yn milwrio’n erbyn ehangu addysg Cyfrwng Cymraeg’. Gweler ymateb RhAG i’r ymgynghoriad Ymchwiliad i 
Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: 
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=179&RPID=1008375631&cp=yes     
14

 Gall yr oriau hyn amrywio rhywfaint o un awdurdod lleol i’r llall. Mae rhai awdurdodau lleol yn cynnig 15 awr o addysg sylfaen 
feithrin yr wythnos, ac yn yr achos hwn bydd 15 awr ychwanegol o ofal plant yn cael ei ddarparu. 
15

 Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Y Capasiti gofal plant yng Nghymru (Hydref 2017). 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=179&RPID=1008375631&cp=yes
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 Pe bai holl leoedd gofal llawn plant Cymru yn cael ei neilltuo i blant 3-4 oed 
sydd yn gymwys am y Cynnig 30 Awr, byddai dal angen rhagor o 
ddarpariaeth. Nid yw hyn yn cymryd i ystyriaeth bod 69,000 o blant dan 3 oed 
sydd â rhieni mewn gwaith yn debygol o lenwi rhywfaint o’r lleoedd, ac o 
bosibl fod plant hŷn am gymryd rhywfaint o’r lleoedd (ar ôl ysgol neu yn ystod 
y gwyliau o bosibl).  

 Mae’n debyg nad yw nifer sylweddol o’r 46,000 o blant fydd yn gymwys am y 
Cynnig 30 Awr yn derbyn gofal plant ar hyn o bryd. Mae’n debygol iawn y 
bydd y mwyafrif o’r rhain yn dymuno cymryd mantais o’r gofal plant am ddim 
pan fydd y cynllun yn cael ei weithredu yn llawn. 

 Mae’n debygol y bydd cynnydd am ofal plant mewn ardaloedd difreintiedig yn 
benodol, lle gallai’r cynnig alluogi rhieni i chwilio am waith heb orfod poeni am 
gostau gofal plant.  

 

Mae ceisio amcangyfrif faint o ofal plant ychwanegol fydd ei angen yn sgil y Cynnig 

30 Awr yn gymhleth ac yn amhendant. Mae adroddiad y Llywodraeth yn cynnwys 

cyfrifiadau manwl er mwyn ceisio mapio capasiti ac argaeledd, ac er bod yn rhaid trin 

y data hwn â gofal, mae’n saff dweud bod bwlch sylweddol rhwng y capasiti 

presennol a’r galw sy’n debyg o godi dros y blynyddoedd nesaf. Mae’r holl 

dystiolaeth yn awgrymu’n gryf bod diffyg lleoliadau, ac y bydd angen llawer mwy o 

leoedd gofal plant wrth weithredu’r cynllun ar draws Cymru. 

 

Integreiddio’r Cynnig 30 Awr â gweledigaeth 2050 

Mae’r ffigyrau a’r darlun uchod yn nodi'r her gyffredinol sy’n debyg o godi yn sgil y 

Cynnig 30 Awr, ond nid oes unrhyw ystyriaeth o’r sefyllfa o ran darpariaeth cyfrwng 

Cymraeg, nac ychwaith yr heriau mwy penodol sy’n debyg o godi yng nghyd-destun 

cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Er bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i greu 

40 cylch meithrin newydd erbyn 2021, nid yw’r ymrwymiad hwn, ar ben ei hun, yn 

ddigon uchelgeisiol. Mae ystadegau’r Mudiad Meithrin16 yn nodi mai 21 o blant ar 

gyfartaledd sydd ym mhob cylch meithrin ar draws Cymru. Yn seiliedig ar y 

cyfartaledd hwn, byddai 40 o gylchoedd newydd yn creu tua 900 o leoedd newydd 

cyfrwng Cymraeg. Er ei bod yn debyg byddai’r cylchoedd meithrin newydd yn cynnig 

mwy o leoedd na’r cyfartaledd hwn17, mae adroddiad diweddar y Llywodraeth yn 

awgrymu bod angen degau o filoedd o leoedd newydd i ddiwallu’r galw a fydd yn 

debyg o godi yn sgil y Cynnig 30 Awr. Nid yw’n amlwg y bydd creu 40 o gylchoedd 

newydd erbyn 2021 yn gwella’r sefyllfa bresennol o ran y ganran sy’n cael gofal plant 

cyfrwng Cymraeg. Er bod cynlluniau canolog o’r fath yn rhan o’r ateb, mae’n amlwg 

bod angen cynllunio mwy manwl ac uchelgeisiol er mwyn sicrhau bod awdurdodau 

lleol a darparwyr gofal plant yn ysgwyddo rhywfaint o’r cyfrifoldeb am gynyddu’r 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae sawl cwestiwn pwysig y mae angen ei ateb os 

yw’r Llywodraeth o ddifri am weld gofal plant yn cyfrannu’n sylweddol at weledigaeth 

2050. Mae amryw gwestiwn pwysig yma: 

                                                           
16

 Mudiad Meithrin, Adroddiad Blynyddol 2015-16. 
17

 Mae rhan fwyaf o’r cylchoedd meithrin ar hyn o bryd yn ofal bore neu brynhawn, a bydd y Cynnig 30 Awr yn gofyn am 
ddarpariaeth gofal dydd llawn, fydd yn debyg o gynyddu’r niferoedd yn y cylchoedd Meithrin hyn. 
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 Pa fframwaith gellid ei mabwysiadu er mwyn sicrhau cydweithio effeithiol 
rhwng Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, a darparwyr gofal plant er mwyn 
sicrhau cynnydd yn narpariaeth cyfrwng Cymraeg? 

 Sut y gellir defnyddio cynlluniau cyllido Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau 
cynnydd yn narpariaeth cyfrwng Cymraeg gofal plant? Mae’r Mudiad Meithrin 
wedi derbyn cyllid ychwanegol ar gyfer 2018/19 ac mae cwestiynau pwysig 
ynglŷn â sut yn union y dylid defnyddio’r cyllid hwn, a beth yn union fydd rôl 
Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol o ran y cynllunio hwn. Mae rhai 
awdurdodau lleol yn defnyddio grantiau gofal plant gan y Llywodraeth er 
mwyn ariannu’r Mudiad Meithrin yn eu hardal leol, tra bo awdurdodau eraill yn 
gweithredu mewn ffyrdd gwahanol. Nid oes llawer o fanylder hyd yn hyn 
ynglŷn â’r fframwaith a’r prosesau er mwyn rheoli’r buddsoddi a’r cynllunio ar 
lefel genedlaethol a lleol. 

 Yn gysylltiedig â’r pwynt uchod, y Mudiad Meithrin yw’r darparwr gofal plant 
amlycaf cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, a byddai’n fuddiol clywed am 
gynlluniau Llywodraeth Cymru o ran cyfraniad y Mudiad i’r cynllunio a darparu 
ar lefel genedlaethol a lleol. Mae’r Mudiad eisoes wedi cychwyn ar y gwaith o 
fapio sefyllfa pob cylch meithrin gydag ystyriaeth benodol i adnabod gallu’r 
cylchoedd i ymateb a darparu ar gyfer y Cynnig 30 Awr. Sut fydd hyn yn 
bwydo mewn i weithredoedd y Llywodraeth ac awdurdodau lleol penodol? 

 Pa wybodaeth a data sydd ei angen er mwyn creu strategaeth effeithiol er 
mwyn cynyddu darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg. Mae adroddiad 
diweddar y Llywodraeth wedi darparu gwybodaeth am y capasiti cyffredinol, 
ond mae angen ystyried yr agenda ieithyddol yma hefyd. 

 Ni ellir gwarchod nac ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg heb sicrhau 
cyflenwad digonol o staff sy’n meddu ar y sgiliau iaith priodol, yn ogystal â’r 
arbenigeddau cywir i weithio yn y sector. Er bod prosiectau ar gyfer cynyddu 
niferoedd staff cyfrwng Cymraeg sydd â chymwysterau yn y sector (er 
enghraifft y cynllun Cam wrth Gam) wedi bod yn llwyddiannus yn creu mwy o 
staff cymwys, mae nifer helaeth ohonynt yn gadael swyddi â’r cylchoedd 
meithrin a’r sector gofal plant oherwydd cyflogau isel o’u cymharu â chyflogau 
cymhorthyddion dosbarth yn y sector addysg gynradd. 

 Mae angen ystyried sut i hybu a hwyluso darpariaeth gofal plant cyfrwng 
Cymraeg yn hytrach na dim ond ateb y galw.   
 

I gloi, mae’r Llywodraeth wedi nodi fod cynyddu'r niferoedd sy’n derbyn gofal plant 

drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2050. Mae adroddiad diweddar y Llywodraeth yn dangos yn glir y bydd angen 

llawer mwy o ddarpariaeth gofal plant dros y blynyddoedd nesaf. Wrth ddarllen 

rhaglen waith 2017-2021 Cymraeg 2050 nid oes amheuaeth fod y Llywodraeth yn 

ymwybodol o bwysigrwydd gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i weledigaeth 

2050. Er hyn, nid yw’n eglur sut y mae’r Llywodraeth yn bwriadu troi ymrwymiadau 

cyffredinol i ddatblygu’r sector yn weithredoedd penodol fydd â thraweffaith ar lawr 

gwlad. Isod, ceir dau argymhelliad mwy penodol o sut gellid lliniaru’r heriau sydd 

wedi’u hamlinellu uchod, a sicrhau bod y potensial o integreiddio polisïau gofal plant 

a gweledigaeth 2050 yn dwyn ffrwyth. 
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Gall Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSCAau) fod yn 

fframwaith hynod effeithiol er mwyn cydlynu gweithredoedd Llywodraeth 

Cymru, Awdurdodau Lleol, a darparwyr gofal plant. Byddai cynnwys deilliant 

penodol yn y CSCAau ar gyfer twf yn y sector gofal plant ym mhob ardal yn 

ffordd o sicrhau bod strategaethau lleol gofal plant yn cyd-fynd â dyheadau a 

thargedau cenedlaethol y llywodraeth o ran darpariaeth Cymraeg. Byddai twf 

yn y sector hwn yn cyfrannu’n arwyddocaol at gynyddu niferoedd ar draws y 

sector addysg cyfrwng Cymraeg yn y tymor hir. 

Ers cyhoeddi’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 2010, bu’n ofynnol i 

awdurdodau lleol baratoi Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg a’u cyflwyno i 

Lywodraeth Cymru. Rhoddodd Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 

2013 sylfaen statudol i’r cynlluniau hynny. Mae gofyn i awdurdodau lleol gynllunio 

strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg sy’n cynnwys 7 deilliant penodol er mwyn 

cynyddu a gwella’r ddarpariaeth. Yn dilyn cryn dipyn o feirniadaeth ynglŷn â’r 

cynlluniau strategol, gofynnwyd i Aled Roberts gynnal adolygiad brys o’r gyfundrefn 

bresennol ar gyfer cynllunio addysg Gymraeg yng Nghymru ym mis Mawrth 2017. 

Mae adroddiad Aled Roberts, fel amryw o adroddiadau blaenorol,18 yn feirniadol o 

gynlluniau rhai o’r awdurdodau lleol a hefyd o’r weithdrefn lywodraethol a 

deddfwriaethol gyffredinol. Un diffyg amlwg yn y cynlluniau yn ôl yr adroddiad yw nad 

oes deilliant ynghylch darpariaeth cyn-statudol. 

Ar hyn o bryd, nid oes deilliant penodol sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 

ddarparu cynllun, targedau a meini prawf pendant ynglŷn â gofal plant cyfrwng 

Cymraeg. Er bod rhaglen waith 2017-2021 Cymraeg 2050 yn nodi y dylai CSGAau 

gynnwys cynlluniau ar gyfer ‘gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd 

cynnar’, nid yw’n orfodol. O ganlyniad, prin yw’r sylw sy’n cael ei roi i ofal plant o 

fewn cynlluniau awdurdodau lleol ar y funud. Byddai ei gwneud yn ofynnol i 

awdurdodau lleol gynnwys cynllun clir a phendant i gynyddu’r niferoedd sy’n cael 

gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg yn fanteisiol am 

ddau brif reswm. 

1. Mae gan y CSCAau botensial hynod fel cyfrwng ar gyfer cydlynu 
gweithredoedd y Llywodraeth, yr awdurdodau lleol, a’r darparwyr. Byddai’r 
CSCAau yn darparu fframwaith effeithiol er mwyn i’r Llywodraeth sicrhau bod 
cynllunio a gweithredu lleol digonol yn digwydd sy’n cyd-fynd â dyheadau a 
thargedau’r Llywodraeth ar lefel genedlaethol. Er bod yr ADGPau eisoes yn 
gofyn i awdurdodau lleol gynllunio ar gyfer gofal plant, ac mae gofyn ystyried 
iaith y ddarpariaeth, nid oes unrhyw broses gymeradwyo i’r adroddiadau hyn. 
Mae angen i’r CSCAau gael eu cymeradwyo gan y Llywodraeth ac felly 
byddai modd sicrhau ansawdd y cynlluniau a byddai’r awdurdodau yn atebol 
i’r targedau fydd yn cael eu gosod. Byddai’r cynlluniau lleol hyn hefyd yn 
ffordd effeithiol o hybu a thargedu gwaith y Mudiad Meithrin fel y darparwyr 
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 Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (Rhagfyr 2015); Estyn, Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol, (Medi, 2016). 

3.2. Gofal Plant a Chynlluniau Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg (CSCAau) 
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sydd yn debygol o ddatblygu’r mwyafrif o’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
newydd. Mae’n debyg y bydd y Llywodraeth yn disgwyl i’r cyllid ychwanegol 
sydd wedi ei neilltuo i’r Mudiad gael ei ddefnyddio er mwyn cyrraedd ei 
tharged o greu 40 cylch meithrin newydd erbyn 2021. Er mwyn i’r gwaith hwn 
gael yr effaith mwyaf posibl o ran creu siaradwyr Cymraeg newydd, mae’n 
hollbwysig bod yr awdurdodau lleol yn rhan o’r cynllunio hwn. Mae’r sefyllfa o 
ran darpariaeth Gymraeg yn amrywio’n sylweddol o un ardal i’r llall, ac mae 
gofynion gwahanol rhwng ac o fewn ardaloedd gwahanol. Does dim un 
datrysiad cynhwysfawr sydd am weithio ym mhob man, a’r awdurdodau lleol 
sydd â’r wybodaeth berthnasol er mwyn llunio cynllun a strategaeth a fyddai’n 
gweddu’r ardal leol. Petai CSCAau awdurdodau lleol yn amlinellu cynllun 
amlwg ar gyfer twf yn narpariaeth gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar 
cyfrwng Cymraeg yn yr ardal; bod perthynas strategol gref rhwng yr awdurdod 
lleol a’r Mudiad Meithrin; a bod y Mudiad yn derbyn cefnogaeth a 
buddsoddiad gan y Llywodraeth, yna byddai disgwyl gweld datblygiadau 
arwyddocaol yn y niferoedd o blant sy’n derbyn gofal plant drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Byddai diwygio’r CSCAau yn unol ag argymhelliad Aled Roberts 
felly yn un ffordd gadarnhaol o fynd i’r afael â’r heriau a nodwyd yn 3.1 ac yn 
gam gweithredu pendant a phenodol ar ran Llywodraeth Cymru. 

 

2. Byddai cynnwys deilliant penodol ynglŷn â gofal plant cyfrwng Cymraeg yn y 
CSCAau â’r potensial i greu twf sylweddol mewn niferoedd ar draws y sector 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae deilliant cyntaf y cynlluniau presennol yn 
ymwneud â thwf yn nifer y plant 7 oed sy’n cael eu dysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg. O ystyried y dystiolaeth sy’n dangos y cyfraddau trosiant rhwng 
gofal plant ac addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, a hefyd y gydberthynas glir 
rhwng pa mor gynnar mewn bywyd mae rhywun yn dysgu’r Gymraeg a’u 
rhuglder ar ddiwedd y daith, mae’n syndod nad oes deilliant penodol ar gyfer 
cynyddu nifer y plant sy’n cael gofal ac addysg blynyddoedd cynnar drwy’r 
Gymraeg. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried fod problem sylfaenol â’r 
deilliannau presennol sydd yn ran o fframwaith y CSGAau. Nid yw mwyafrif yr 
awdurdodau lleol yn gosod targedau ar gyfer cyfraddau plant 7 oed fydd yn 
cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond yn hytrach yn nodi 
rhagamcanion yn seiliedig ar y niferoedd sydd yn Bl2, Bl1 a dosbarth derbyn 
ar draws yr ardal. Hynny yw, mae awdurdodau lleol yn gwybod beth fydd 
ffigyrau’r plant 7 oed fydd yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg am y 3 
blynedd nesaf (sef hyd y cynlluniau presennol) oherwydd mae’r plant hyn 
eisoes yn y system addysg gyfrwng Gymraeg. Er mwyn gosod targedau twf 
yn hytrach nag adrodd ffeithiau, mae naill ai angen gofyn am gynlluniau mwy 
hirdymor neu ofyn i’r awdurdodau lleol osod targedau twf i’r blynyddoedd cyn-
ysgol. Byddai twf yn y sector cyn-ysgol yn dylanwadu’n arwyddocaol ar 
niferoedd plant 7 oed fyddai mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y 
blynyddoedd sydd i ddilyn. Byddai sicrhau niferoedd uchel ar draws y 
gyfundrefn addysg statudol cyfrwng Cymraeg yn seiliedig ar ddilyniant a 
throsglwyddo llwyddiannus o un cyfnod addysg i’r llall. 

 

 



Nodyn Briffio | Darpariaeth Gofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfrwng Cymraeg 

 

18 | T u d a l e n  
 

Er mwyn llunio strategaethau cenedlaethol a lleol effeithiol, ac er mwyn 

gwerthuso effaith a llwyddiant y strategaethau hyn yn y dyfodol, mae’n 

hanfodol cael data dilys a dibynadwy. Mae angen i Lywodraeth Cymru arwain y 

gwaith o ddiwygio’r ffyrdd o gasglu a rhannu data am ofal plant, er mwyn 

sicrhau bod cynlluniau a strategaethau lleol a chenedlaethol wedi’u llunio ar 

sail gwybodaeth y gellid ymddiried ynddi. 

Mae adroddiad diweddar adran Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth19 yn drawiadol 

ac yn dangos potensial data fel ffordd o lywio strategaethau Llywodraeth Cymru. Yn 

anffodus, ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i ddarpariaeth Cymraeg yn yr adroddiad hwn, 

ac mae’r data sydd yn bodoli ar ddarpariaeth Gymraeg yn dlawd iawn o’i gymharu. 

Fel sydd wedi’i drafod eisoes (gweler 2.2 uchod) nid oes fframwaith effeithiol ar waith 

ar gyfer casglu gwybodaeth ddibynadwy a dilys am sefyllfa gofal plant cyfrwng 

Cymraeg yng Nghymru. Mae argymhelliad Aled Roberts ynglŷn â chynnwys deilliant 

penodol yn y CSGAau ar gyfer cynyddu darpariaeth cyn-statudol cyfrwng Cymraeg 

yn dibynnu ar y gallu i gasglu a chyflwyno data dibynadwy a dilys am y sector hwn. 

Heb ddata dibynadwy a dilys, nid oes sail tystiolaeth gref er mwyn llywio 

penderfyniadau a strategaeth Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol o ran ariannu 

a chynllunio gwelliannau i’r ddarpariaeth. Nid yw chwaith yn bosibl asesu 

effeithiolrwydd unrhyw strategaethau sydd wedi’u gweithredu. Mae’r ffaith nad yw’r 

sector hwn dan reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru, a’i fod hefyd yn cynnwys 

ystod eang o wasanaethau gwahanol, yn gwneud y dasg hon yn un cymhleth.  

Dyma grynodeb o’r prif broblemau sydd angen sylw: 

Dibynadwyedd: Mae problemau yn bodoli â chysondeb y dulliau o gasglu a 

chyflwyno data o fewn a rhwng awdurdodau lleol. Bwriad yr ADGPau yw bod pob 

awdurdod lleol yn darparu darlun eglur o’r sector gofal plant er mwyn cynllunio yn 

effeithiol ar gyfer y dyfodol. Mae gofyn i awdurdodau lleol ddefnyddio data 

hunanasesiad yr AGGCC er mwyn cwblhau eu hasesiadau digonolrwydd gofal plant. 

Un broblem yn y cyswllt hwn yw cyfraddau cwblhau’r hunanasesiad sy’n golygu bod 

y darlun yn un anghyflawn. Problem fwy sylfaenol yw bod awdurdodau lleol yn aml 

yn ategu'r data hwn gan AGGCC â’u data eu hunain. Gall hyn gynnwys data ar ffurf 

arolygon neu ddata meintiol y mae’r awdurdod lleol wedi’u casglu eu hunain. Mae’r 

ffyrdd y mae’r awdurdodau lleol yn casglu'r data ychwanegol hwn, yn ei ddehongli, 

ac yn ei gyflwyno, yn amrywio o un adroddiad i’r llall, a hefyd o un awdurdod i’r llall. 

Nid yw data AGGCC a’r data sy’n cael ei gyflwyno yn yr ADGPau yn cyfateb i’w  

gilydd (hyd yn oed wrth ystyried y cyfraddau ymateb i’r hunanasesiadau); mae sawl 

awdurdod lleol yn anwybyddu ystadegau am iaith y ddarpariaeth yn gyfan gwbl; mae 

rhai awdurdodau lleol yn darparu ystadegau iaith y ddarpariaeth gofal plant yn un 

ffigwr cyfunol, tra bo eraill  yn darparu ystadegau am iaith yn ôl math y ddarpariaeth 

(gwarchodwyr, meithrinfeydd ayyb) yn unig. Mae hyn yn gwneud y broses o ddilyn 

tueddiadau dros amser, ac o gymharu awdurdodau gwahanol, yn un cymhleth, 

aneglur ac mewn rhai achosion yn amhosibl. 
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 Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Y Capasiti gofal plant yng Nghymru (Hydref 2017). 

3.3. Casglu a recordio data 
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Er bod proses newydd wedi’i chyflwyno yn 2016 mewn ymgais i ennyn dull mwy 

cyson a safonol o lunio’r ADGPau, mae adolygu’r ADGPau sydd newydd eu 

cyflwyno ar gyfer 2017-2022 yn profi bod problemau sylfaenol yn parhau. Er 

enghraifft, dim ond data 13 allan o 22 awdurdod lleol y gellid eu defnyddio yn ffigur 4 

(uchod), naill ai oherwydd nad yw’r data ar gael, neu fod y data yn cael ei gyflwyno 

mewn ffordd sy’n ei gwneud yn amhosibl i’w ddefnyddio. Os nad yw’r dull o gasglu'r 

data yn gyson a dibynadwy, yna ni fydd yr wybodaeth yn ddilys ac ni fydd modd 

llunio na gwerthuso unrhyw gynlluniau a strategaethau ar gyfer cynyddu a gwella’r 

ddarpariaeth yn y sector hwn mewn ffordd ystyrlon. 

Dilysrwydd: mater hynod o bwysig wrth sicrhau ansawdd unrhyw ddata sy’n cael eu 

casglu am batrymau iaith darpariaeth gofal plant yw’r broblem o gategoreiddio. Mae 

Canllawiau Statudol Gofal Plant yn diffinio 4 categori iaith20:  

a) Lleoliad cyfrwng Cymraeg 
b) Lleoliad cyfrwng Cymraeg a Saesneg 
c) Lleoliad cyfrwng Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog 
d) Lleoliad cyfrwng Saesneg  

 

Dyma’r categorïau sy’n cael eu defnyddio ym mwyafrif yr ADGPau sydd newydd eu 

cyflwyno gan awdurdodau lleol yn 2017. Fel y gwelir yn ffigwr 2 a 3, fodd bynnag, 

mae data mwyaf diweddar AGGCC (25 Medi 2017), fel ei data blaenorol, yn 

defnyddio tri chategori yn unig. Mae’r sefyllfa yn hynod aneglur o ystyried mai data’r 

AGGCC sydd i fod yn sail i’r AGDPau yn y lle cyntaf.21  

Y tu hwnt i broblemau amlwg â chysondeb y categorïau a tharddiad y data, mae 

cwestiynau ynglŷn â dilysrwydd y broses o hunanasesu iaith y ddarpariaeth. Mae 

ymchwil a gynhaliwyd gan Arad ar ran Comisiynydd y Gymraeg yn nodi bod 

camddehongli yn digwydd o’r ddwy ochr, â lleoliadau’n disgrifio eu hunain fel lleoliad 

cyfrwng Cymraeg a Saesneg pan mai dim ond llond llaw o eiriau Cymraeg sydd gan 

un aelod staff, a lleoliadau eraill sydd i bob pwrpas yn rhai cyfrwng Cymraeg neu 

ddwyieithog yn ‘ofni’ disgrifio eu hunain felly gan eu bod yn anghyfforddus â gallu 

profi bod yr holl waith papur a’r ohebiaeth ar gael yn Gymraeg.22 Yn ogystal â hyn, 

ymddengys bod defnyddio categorïau ieithyddol gwahanol yn gallu effeithio’r broses 

o hunanasesu iaith y ddarpariaeth yn sylweddol. Er enghraifft, gwelir bod 

gwahaniaethau sylweddol rhwng ffigur 3 a 4 uchod ac isod mae cymariaethau 

manylach mewn ardaloedd penodol: 
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 Llywodraeth Cymru, Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016), t. 33. 
21

 Mae pob AGDPau a ddadansoddwyd yn defnyddio 4 categori iaith ac yn nodi bod y data wedi dod o HAG yr AGGCC. 
Nododd yr AGGCC mewn gohebiaeth ddiweddar â’r Comisiynydd fod yr HAG yn cynnwys 3 chategori iaith ac nad ydynt yn 
ymwybodol o unrhyw ddata sydd â 4 categori iaith.  
22

 Arad, Y Ddarpariaeth Gofal Cyfrwng Cymraeg ar Gyfer Plant Cyn Oed Ysgol (Mawrth, 2017). 
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Ffigur 6: Cymharu data gan yr AGGCC (2017) â’r data sydd wedi’i gasglu o ADGP 

2017-22 Sir Ddinbych.  

 

 

Ffigur 7: Cymharu data gan yr AGGCC (2017) â’r data sydd wedi’i gasglu o ADGP 

2017-22 Dinas a Sir Abertawe.  
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Ffigur 8: Cymharu data gan yr AGGCC (2017) â’r data sydd wedi’i gasglu o ADGP 

2017-22 Gwynedd.  

 

 

Mae’r data uchod yn dangos bod cwestiynau pwysig i’w hateb ynglŷn â sut mae’r 
data yn cael ei gasglu, sut mae’n cael ei ddehongli, a pha gasgliadau sy’n dilyn. 
Hynny yw, byddai dod i’r casgliad fod Dinas a Sir Abertawe wedi symud o sefyllfa 
lle'r oedd 95% o ofal plant yn Saesneg yn unig i sefyllfa lle mae 60% o’r ddarpariaeth 
yn ddwyieithog yn hynod gamarweiniol. O edrych ar y data, mae’n deg dod i’r 
casgliad fod tua 90% o ddarpariaeth gofal plant Abertawe i bob pwrpas yn Saesneg. 
Mae’n bwysig bod yn glir am hyn o ran disgrifio sefyllfa’r iaith yn yr ardal, o ran 
darparu gwybodaeth i rieni am y ddarpariaeth sydd ar gael, ac yn fwy na dim o ran 
sail tystiolaeth ddilys i werthuso unrhyw strategaethau blaenorol ac i gynllunio rhai 
newydd. Mae’n amhosibl osgoi'r problemau uchod yn gyfan gwbl, ond mae’n bwysig 
ystyried a cheisio lleihau effaith y materion hyn ar ansawdd a chywirdeb y data. 
 
Mae’n debyg mai diwygio’r fframwaith sydd eisoes ar waith yw’r ffordd fwyaf effeithiol 

o symud ymlaen. Yr AGGCC sy’n debygol o ddarparu'r data mwyaf cyflawn ar gyfer 

y sector, a dylid gweithio gyda’r corff er mwyn gwella ansawdd a chyfraddau 

cwblhau’r hunanasesiad. Mae’n bosibl y gellid defnyddio data penodol gan 

awdurdodau lleol er mwyn ategu data AGGCC, ond mae angen cysondeb ynglŷn â 

sut y gwneir hyn a sut y’i cyflwynir. Mae’r Llywodraeth eisoes wedi ceisio symud 

rhywfaint i’r cyfeiriad hwn, ond mae’n amlwg fod angen safoni a rheoli’r broses 

ymhellach. O edrych ar adroddiad diweddar adran Ymchwil Gymdeithasol y 

Llywodraeth23 ymddengys bod gan y AGGCC a’r Llywodraeth ystod eang o fanylion 

a data am ofal plant yng Nghymru. Maent hefyd â’r arbenigedd ymchwil er mwyn 
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 Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Y Capasiti gofal plant yng Nghymru (Hydref 2017). 
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casglu, dehongli a chyflwyno’r data hwn mewn ffordd effeithiol. O ystyried hyn, nid 

yw’n eglur pam fod angen i 22 awdurdod lleol gael y data hwn gan yr AGGCC ar ffurf 

crai, ac yna ei ddehongli a’i gyflwyno eu hunain yn yr ADGAau. Ymddengys y gallai 

Llywodraeth Cymru a’r AGGCC ddarparu data ar sefyllfa gofal plant o ran yr iaith 

Gymraeg, ar lefel genedlaethol a lleol. Gellid edrych ar y data hwn law yn llaw â’r 

adroddiad sydd eisoes wedi’i gyhoeddi ar gapasiti ac argaeledd darpariaeth gofal 

plant yng Nghymru. Mae’n amlwg fod gan y Llywodraeth y feddalwedd a’r data yn 

barod, a mater o gyfnewid neu ychwanegu newidynnau fyddai (er enghraifft, pa 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n bodoli a ble mae wedi’i leoli, 

manylion am ysgolion Cymraeg yr ardal, ble fydd y galw am ofal plant yn debygol o 

gynyddu, a dwysedd poblogaeth 0-4 oed yr ardal). Byddai data o safon yn sail 

tystiolaeth gadarn i awdurdodau lleol allu cynllunio a gwerthuso deilliant cyntaf eu 

CSGAau fydd yn ymwneud â chynyddu cyfraddau plant sydd mewn gofal plant 

cyfrwng Cymraeg. Byddai hefyd yn galluogi’r awdurdodau lleol a’r Llywodraeth fesur 

llwyddiant y strategaethau hyn o ran cynyddu darpariaeth gofal plant cyfrwng 

Cymraeg. 

 

 

 


