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Papur briffio ar gyfer Aelodau'r Senedd ac Aelodau Seneddol yng Nghymru  

Hydref 2020 
_______________________________________________________________ 

Nod y papur briffio hwn yw rhoi rhagor o wybodaeth i chi am brydau ysgol am ddim, gan gynnwys pwysigrwydd 
darpariaeth gynhwysol prydau ysgol am ddim i bob plentyn oedran ysgol yng Nghymru, a’r angen taer i ehangu 
cymhwystra’n sylweddol, yn enwedig yng ngoleuni’r pandemig coronafeirws. Dengys cyfrifiadau newydd gan CPAG 
nad yw wy na hanner y plant sy’n byw islaw ffin tlodi’r DU yng Nghymru (dros 70,000) yn gymwys am brydau ysgol 
am ddim ar hyn o bryd, ac felly yn colli llawer o’r manteision profedig sy’n gysylltiedig â’r polisi.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gwrdd â ni i drafod prydau ysgol am ddim neu gostau ysgol, 
cysylltwch ag Ellie Harwood, Rheolwr Datblygu Cymru CPAG ar UKCoSD@cpag.org.uk.  

Mae’r papur briffio hwn yn trafod: 

1. Darpariaeth gynhwysol prydau ysgol am ddim  
2. Cyfrifiadau newydd CPAG ynghylch prydau ysgol am ddim  
3. Gwybodaeth gefndir am gymhwystra presennol am brydau ysgol am ddim  
4. Camau brys mae eu hangen i ehangu cymhwystra 
5. Crynodeb o alwadau CPAG i weithredu ar brydau ysgol am ddim 
6. Ynghylch prosiect Cost y Diwrnod Ysgol 
7. Ynghylch y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant 

1. Prydau ysgol am ddim cynhwysol 

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant (CPAG) wedi eirioli ers tro am wneud prydau ysgol am ddim yn rhan 
gynhwysol o’r profiad ysgol. Yn ogystal ag atal a lleihau tlodi plant, mae darparu prydau ysgol i bob disgybl yn dod 
â nifer o fanteision eraill sydd wedi eu dogfennu’n dda:  

1. Mae’n helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau. Mae llawer o deuluoedd sy’n byw mewn tlodi heb hawl 
i brydau ysgol am ddim i’w plant ar hyn o bryd, ond yn methu fforddio talu am brydau eu hunain. Mae 
gwneud y ddarpariaeth yn gynhwysol yn osgoi plant yn bod ar eu colled oherwydd llymder y system sy’n 
seiliedig ar brawf modd. 

mailto:UKCoSD@cpag.org.uk
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2. Mae’n cefnogi cyllidebau teuluol a bywyd cartref. Mae teuluoedd â mwy nag un plentyn yn elwa’n arbennig 
ar y codiad hwn mewn incwm ychwanegol sy’n gallu cael ei wario ar gostau byw eraill, gan leihau’r pwysau 
ar arian y teulu yn y pen draw.1 Mae dull cynhwysol hefyd yn dileu ymyl y clogwyn sy’n gysylltiedig ag 
enillion uwch ac felly yn lleihau magl tlodi.2 

3. Mae’n hybu dysgu a chyflawniad. Mae prydau ysgol yn effeithio’n gadarnhaol ar brofiadau dysgu plant. 
Dangosodd gwerthusiad o beilot prydau ysgol am ddim cynhwysol i blant ysgol gynradd yn Lloegr 
godiadau arwyddocaol mewn cyflawniad (tua dau fis yn fwy o gynnydd), a gwelwyd bod y codiad hwn yn 
uwch ymhlith disgyblion llai goludog.3  

4. Mae’n hybu manteisio ar brydau ysgol ac yn lleihau stigma sy’n gysylltiedig â thlodi. Dangoswyd bod 
manteisio ar brydau ysgol am ddim gan y sawl sy’n gymwys amdanynt o dan brawf modd wedi cynyddu 
pan fydd y cynnig yn gynhwysol. Mae’r stigma sy’n gysylltiedig â phrydau ysgol am ddim, sy’n gallu 
lleihau’r defnydd arnynt, yn cael ei ddileu pan welir prydau ysgol fel hawl sylfaenol i bob plentyn.4  

5. Mae’n helpu i greu cysylltiadau yn y ffreutur drwy rannu profiadau o bryd bwyd. Mae prydau ysgol am ddim 
yn effeithio ar bob maes y profiad ysgol gan gynnwys cydberthnasoedd cymdeithasol. Mae manteision 
amlwg i gymuned ysgol pan fydd disgyblion yn eistedd gyda’i gilydd ac yn bwyta’r un bwyd, yn ogystal â 
dilyn a dysgu sgiliau cymdeithasol da trwy’r profiad o rannu pryd bwyd.5 

6. Mae’n cefnogi iechyd plant drwy ddarparu pryd cytbwys bob dydd. Mae bwyta pryd cytbwys bob dydd yn 
gallu cael effaith gadarnhaol ar iechyd a datblygiad plant. Mae pryd ysgol digonol hefyd yn helpu i gynyddu 
lefelau canolbwyntio trwy gydol y dydd ac yn cynnig cyfle i blant brofi bwyd newydd. Mae gan ddull 
cynhwysol y potensial i leihau anghydraddoldebau iechyd ymhlith plant. 

2. Cyfrifiadau newydd CPAG am brydau ysgol am ddim   

Mae CPAG yn amcangyfrif y byddai darparu pryd canol dydd bob dydd i bob plentyn yn yr ysgol yn costio £130 
miliwn y flwyddyn yn ychwanegol i Lywodraeth Cymru ar ben y sefyllfa sydd ohoni sef prydau ysgol am ddim o dan 
brawf modd. 

Mae tua 469,000 o ddisgyblion mewn addysg a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru. Mae bron 129,000 o 
blant oedran ysgol yn byw islaw’r ffin tlodi ar hyn o bryd: mae hynny’n saith mewn dosbarth o 25. Fodd bynnag, 
mae cyfrifiadau newydd CPAG yn dangos hyd yn oed gyda diogelwch trosiannol yn ei le (sy’n golygu na fyddai’r un 
plentyn unigol yn colli prydau ysgol am ddim yn ystod cyflwyniad credyd cynhwysol, a phan fydd ei gyflwyno wedi’i 
gwblhau bydd cymhwystra plant yn cael ei ddiogelu tan ddiwedd eu cyfnod ysgol presennol), bod mwy na 70,000 o 
ddisgyblion sy’n byw mewn tlodi ar hyn o bryd ond heb fod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Mae’r 
mwyafrif helaeth o’r plant hyn mewn teuluoedd gweithio sy’n hawlio’r credyd treth gwaith neu gredyd cynhwysol 
ond sydd ag enillion uwchlaw’r trothwy a bennwyd am gymhwystra am brydau ysgol am ddim. Hefyd maent yn 
tueddu i fod mewn aelwydydd â pharau yn hytrach nag unig rieni am nad yw unrhyw addasiadau’n cael eu 
gwneud i’r trothwy enillion ar gyfer parau.  

 

                                                           
1 Evaluation of the Free School Meals Trial for P1 to P3 Pupils, Llywodraeth yr Alban, 2008 
2 Free school meals and universal credit in Wales, Cymdeithas y Plant, 2018 
3 Free school meals pilot: impact report, Yr Adran Addysg, 2012  
4 The effectiveness of Islington’s Free School Meals policy, Cyngor Islington, 2019  
5 Evaluation of Universal Infant Free School Meals, Y Sefydliad Polisi Addysg 

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20170110223433/http:/www.gov.scot/Publications/2008/08/29114033/0
https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do
https://www.gov.uk/government/publications/evaluation-of-the-free-school-meals-pilot-impact-report
https://democracy.islington.gov.uk/documents/s17053/The%20effectiveness%20of%20Islingtons%20Free%20School%20Meals%20policy.pdf
https://epi.org.uk/publications-and-research/evaluation-universal-infant-free-school-meals/
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3. Gwybodaeth gefndir am gymhwystra presennol am brydau ysgol am ddim  

Mae llawer o blant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru heb fod yn gymwys am brydau ysgol am ddim am fod eu 
rhieni mewn gwaith neu am fod eu teuluoedd yn methu troi at arian cyhoeddus. Dengys dadansoddiad newydd 
gan CPAG fod mwy na hanner y plant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru heb gymhwystra am brydau ysgol am ddim. 
Byddai gweithredu i ehangu cymhwystra am brydau ysgol am ddim yn helpu teuluoedd sy’n cael anawsterau i 
ymdopi, yn gwella canlyniadau addysgol ac yn mynd i’r afael â thlodi mewn gwaith. 

Meini prawf cymhwystra  

Mae teuluoedd sy’n derbyn y credyd treth plant dim ond yn gymwys am brydau ysgol am ddim os nad oes 
ganddynt hawl i’r credyd treth gwaith hefyd ac mae ganddynt incwm gros blynyddol sy’n llai nag £16,190. Mae 
teuluoedd yn cymhwyso am y credyd treth gwaith os ydynt yn gweithio nifer penodedig o oriau (16 awr yr 
wythnos i unig riant) ac os oes ganddynt incwm isel. Mae swm y credyd treth a gewch chi yn dibynnu ar eich 
incwm. Gall teuluoedd sy’n derbyn y credyd treth gwaith fod yn byw islaw’r ffin tlodi, ond nid yw eu plant yn 
gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.    

Mae teuluoedd ar gredyd cynhwysol yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim os bydd incwm eu teulu islaw 
£7,400 (cyn cymryd budd-daliadau i ystyriaeth). Mae’r terfyn hwn nid yn unid yn un o’r prif resymau pam mae 
cynifer o blant mewn tlodi yng Nghymru yn cael eu heithrio rhag prydau ysgol am ddim, mae hefyd yn cyflwyno 
ymyl clogwyn i lawer o rieni. Pan fydd teuluoedd yn cyrraedd nifer penodedig o oriau gweithio (17 awr yr wythnos 
ar yr isafswm cyflog cenedlaethol) maent yn colli eu cymhwystra a allai olygu eu bod mewn sefyllfa waeth yn 
gyffredinol. 

Yn 2013, pan ddechreuwyd cyflwyno credyd cynhwysol, cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesur dros dro a wnaeth 
pob teulu a oedd yn derbyn credyd cynhwysol yn gymwys am brydau ysgol am ddim. Nod y mesur dros dro oedd 
amddiffyn teuluoedd rhag colli eu hawliau yn ystod cyfnodau cychwynnol y cyflwyniad. Fodd bynnag, cafodd meini 
prawf cymhwystra newydd eu cyflwyno yn 2019, a’r canlyniad oedd na fyddai aelwydydd sy’n derbyn credyd 
cynhwysol yn gymwys am brydau ysgol am ddim ond os oedd incwm eu teulu islaw £7,400 (cyn cymryd budd-
daliadau i ystyriaeth).  

Er bod amddiffyniad trosiannol yn ei le o hyd wrth i gredyd cynhwysol gael ei gyflwyno, mae CPAG wedi cyfrifo bod 
tua 70,000 o blant sy’n byw islaw’r ffin tlodi yng Nghymru ar hyn o bryd nad ydynt yn gymwys o dderbyn prydau 
ysgol am ddim.  

Un o nodau pennaf Llywodraeth y DU gyda chredyd cynhwysol yw sicrhau bod enillion ychwanegol bob amser yn 
gadael teuluoedd mewn sefyllfa well (mewn geiriau eraill, mae gwaith bob amser yn talu ac yn cael ei weld yn 
talu). Fodd bynnag, mae cyflwyno’r trothwy £7,400 yn tanseilio’r amcan hwn ac wedi gadael rhai teuluoedd wedi’u 
maglu mewn tlodi am eu bod mewn sefyllfa waeth yn y diwedd os bydd eu henillion cyffredinol yn codi. Os bydd 
teulu yn ennill ychydig yn llai na’r trothwy, gallai cymryd oriau ychwanegol neu dderbyn codiad tâl eu gadael gyda 
llai o arian, trwy golli prydau ysgol am ddim sy’n werth mwy na £400 y plentyn y flwyddyn. Ar ben hynny, pan fydd 
plant yn colli allan ar brydau ysgol am ddim maent hefyd yn colli manteision eraill sy’n cael eu sbarduno gan 
gymhwystra am brydau ysgol am ddim. Mae hyn yn cynnwys y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad sy’n rhoi 
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£125 y flwyddyn i deuluoedd (neu £200 am ddysgwyr ym Mlwyddyn 7) i brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon 
a dillad am weithgareddau tu allan i’r ysgol.6 

Er bod teuluoedd y cael eu hamddiffyn ar hyn o bryd yn ystod cyflwyniad credyd cynhwysol, yn y tymor hwy 
gallai’r fagl hwn effeithio’n negyddol ar lawer o deuluoedd. Yn ogystal, mae teuluoedd wedi’u hesemptio rhag y 
cap budd-daliadau ar hyn o bryd os ydynt yn ennill o leiaf £604 y mis, ond mae teuluoedd yn colli eu cymhwystra 
am brydau ysgol am ddim os ydynt yn ennill mwy na £616 y mis. Mae hyn yn gosod teuluoedd mewn sefyllfa 
amhosibl lle bydd unrhyw elw sy’n dod i’w rhan drwy beidio â chael eu capio yn gallu cael ei golli trwy orfod talu 
am brydau ysgol. 

Yn Ionawr 2020 adroddwyd ei bod yn hysbys bod 19.9 y cant o ddisgyblion 5 i 15 oed yn gymwys i dderbyn prydau 
ysgol am ddim, sy’n gynnydd ar y 18.3 y cant y flwyddyn flaenorol.7 Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys y sawl sy’n 
gymwys oherwydd amddiffyniad trosiannol. Y prif reswm pam mae cynifer o blant sy’n byw mewn tlodi yn dal heb 
fod yn gymwys am brydau ysgol am ddim yw am fod eu rhieni’n gweithio. Yng Nghymru, mae bron saith ym mhob 
10 o blant sy’n byw mewn tlodi mewn teuluoedd sy’n gweithio (cyn y pandemig). 

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod faint o blant a fydd yn dod yn gymwys am brydau ysgol am ddim am y tro 
cyntaf o ganlyniad i bandemig coronafeirws. Fodd bynnag, mae hawliadau am gredyd cynhwysol wedi cynyddu’n 
sylweddol ers Mawrth8 sy’n awgrymu y bydd codiad sylweddol yn y teuluoedd sy’n gymwys.  

Mae’r pandemig wedi arwain hefyd at godiad yn nifer y plant sy’n colli allan ar gymorth o’n system nawdd 
cymdeithasol am fod y terfyn dau blentyn a/neu’r cap ar fudd-daliadau yn effeithio arnynt. Yng Nghymru, mae 
11,320 o aelwydydd sy’n methu hawlio cymorth am o leiaf un o’u plant oherwydd y terfyn dau blentyn, codiad o 
56 y cant mewn dim ond 12 mis.9 Dengys ystadegau diweddar y llywodraeth fod 5,339 o deuluoedd yng Nghymru 
yn cael eu budd-daliadau wedi’u capio ym Mai 2020, codiad o 58 y cant rhwng Chwefror a Mai eleni. Mae’r 
ystadegau hyn yn datgelu bod caledi’r pandemig yn cael ei ddwysáu gan bolisïau sy’n cymryd yn ôl y cymorth 
nawdd cymdeithasol ychwanegol a fwriadwyd i helpu pobl i ymdopi drwy’r argyfwng.10 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Grant Datblygu Disgyblion – Canlalwiau Mynediad, Llywodraeth Cymru, 2020 
7 Cyfrifiad Ysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru, Ionawr 2020 
8 Universal credit statistics, Yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2020  
9 Child Tax Credit and Universal Credit: statistics related to the policy to provide support for a maximum of 2 children, DWP/HMRC, 2020 
10 Benefit cap: number of households capped to May 2020, Yr Adran Gwaith a Phensiynau, 2020 

https://gov.wales/pupil-development-grant-access
https://gov.wales/schools-census-results-january-2020
https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-statistics-29-april-2013-to-9-july-2020/universal-credit-statistics-29-april-2013-to-9-july-2020#main-stories
https://www.gov.uk/government/statistics/child-tax-credit-and-universal-credit-claimants-statistics-related-to-the-policy-to-provide-support-for-a-maximum-of-2-children-april-2020
https://www.gov.uk/government/statistics/benefit-cap-number-of-households-capped-to-may-2020
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Astudiaeth achos – Claire o Gastell-nedd Port Talbot 

Mae Claire yn unig riant i dri o blant. Mae’n gweithio’n amser llawn fel gweithiwr cymorth yn Ne Cymru, ac yn byw 
yng Nghastell-nedd Port Talbot wledig. Cyn y pandemig roedd yn dibynnu ar glybiau ôl-ysgol a darpariaeth 
gofleidiol i sicrhau y gallai weithio. Mae Claire wedi cael anawsterau drwy gydol y pandemig gyda’r costau 
ychwanegol sy’n gysylltiedig â chael plant gartref. Gan fod Claire yn ennill ychydig yn fwy na’r trothwy £7,400, nid 
yw’r un o’i phlant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Mae hyn yn golygu bod Claire yn colli allan ar 
brydau ysgol am ddim sy’n werth mwy na £1,200 bob blwyddyn yn ogystal ag ystod o fudd-daliadau a chymorth 
arall. 

“Mae’n edrych petai rhieni yn y categori yna [sy’n gweithio ond yn byw ar incwm isel] heb hawl i fawr dim, ond 
mae cael 3 phlentyn gartref a gorfod gweithio yn achosi llawer o bwysau ychwanegol ar deuluoedd un rhiant sy’n 
gweithio”. 

Pam dyma’r amser i ymgyrchu ar brydau ysgol am ddim? 

Trwy gydol y pandemig, mae teuluoedd â phlant wedi cael eu hesgeuluso’n gyson yn y pecynnau cymorth 
economaidd oddi wrth lywodraeth y DU. Mae hyn, o’i gyfuno ag effaith ehangach ymchwydd mewn diweithdra ac 
incymau teuluol bregus, yn golygu bod llawer o deuluoedd â phlant ledled y DU yn ei chael yn anodd cadw i fynd.  

Un o’r ychydig o fesurau cymorth sydd wedi targedu teuluoedd â plant oedd parhad hawl i brydau ysgol am ddim 
tra bod ysgolion ar gau i’r mwyafrif o ddisgyblion. O ganlyniad i ymagwedd Llywodraeth Cymru llwyddodd llawer o 
awdurdodau lleol i ddarparu taliadau uniongyrchol i gyfrifon banc teuluoedd yn lle’r prydau ysgol. Dangosodd 
ymchwil CPAG fod y dull hwn yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn gan deuluoedd am ei fod yn caniatáu 
hyblygrwydd, diogelwch a chyfleuster iddynt.11 Hefyd mae prydau ysgol am ddim wedi cael eu hehangu dros dro i 
gynnwys plant mewn teuluoedd sy’n methu troi at arian cyhoeddus (y mae eu hincwm islaw’r trothwy), a’u hestyn 
i deuluoedd cymwys dros wyliau’r Pasg, hanner tymor Mai a gwyliau’r haf yn ystod 2020. Yn anffodus, o ganlyniad 
i’r trothwy isel, nid oedd llawer o deuluoedd a fyddai wedi elwa’n sylweddol yn gymwys.  

Yn ogystal, mae Cymru yn darparu llai o brydau wedi’u coginio am ddim i’w phlant ysgol ar hyn o bryd nag unrhyw 
genedl arall y DU. Yn yr Alban a Lloegr, mae pob plentyn oedran ysgol yn nhair blynedd gyntaf ei addysg yn derbyn 
prydau ysgol am ddim beth bynnag fo’r incwm. Yng Ngogledd Iwerddon mae’r trothwy enillion presennol i’r sawl 
sy’n derbyn credyd cynhwysol wedi’i osod yn llawer uwch sef £14,000, gan helpu i gefnogi mwy o deuluoedd sy’n 
gweithio.  

4. Camau brys mae eu hangen i ehangu cymhwystra 

Er bod CPAG y credu mai ymagwedd gynhwysol at brydau ysgol am ddim sy’n dwyn y manteision mwyaf i bob 
plentyn, ac yn arbennig y rhai sy’n byw mewn tlodi, rydym wedi cyfrifo cost ystod o bolisïau a fyddai’n helpu i 
ehangu cefnogaeth i fwy o blant a theuluoedd mewn aelwydydd incwm isel yn y tymor byr. Dylai’r camau brys hyn 
gael eu cymryd i ddarparu mwy o sicrwydd i deuluoedd incwm isel, yn enwedig ar yr adeg hon. 

                                                           
11 The Cost of Learning in Lockdown, Y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant, 2020  

https://cpag.org.uk/policy-and-campaigns/report/cost-learning-lockdown-family-experiences-school-closures


Ehangu cymhwystra am brydau ysgol am ddim yng Nghymru  

 
 
 
 

6 

Mae CPAG yn argymell: 

1. Ehangu cymhwystra am brydau ysgol am ddim i bob teulu sy’n derbyn credyd cynhwysol (neu fudd-daliadau 
cyfatebol) 

Petai Llywodraeth Cymru yn adfer y mesur hwn, amcangyfrifwyd y byddai 145,000 yn fwy o blant yn elwa ar 
brydau ysgol am ddim, gan gostio £60 miliwn yn ychwanegol y flwyddyn. Byddai’r polisi hwn yn dyblu nifer y plant 
mewn tlodi sy’n gymwys am ddarpariaeth, tra byddai cost prydau ysgol am ddim yn aros yn isel ar £900 y plentyn 
mewn tlodi y flwyddyn. 

 Mae ehangu trothwy’r sawl sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim i’r holl deuluoedd hynny sy’n derbyn 
credyd cynhwysol yn cynnig mesur amddiffynnol i deuluoedd sydd efallai’n wynebu ansicrwydd ariannol ac 
anwadaledd incwm yn ystod y cyfnod ansicr hwn. 

 Mae llawer o’r teuluoedd ar gredyd cynhwysol nad ydynt yn gymwys am brydau ysgol am ddim ar hyn o bryd 
yn syrthio ymhell islaw’r ffin tlodi. Byddai estyn yn y modd hwn yn helpu i sicrhau bod y mwyafrif o deuluoedd 
sy’n dioddef tlodi, ac yn enwedig tlodi mewn gwaith, yn derbyn mwy o sicrwydd.  

 Byddai’r estyn yn golygu y byddai colli cymhwystra yn digwydd ar drothwy enillion llawer uwch, gan helpu i 
gefnogi mwy o deuluoedd sy’n gweithio sy’n byw mewn tlodi. 

 Ar adeg anodd pan fu ymyrraeth i fywydau plant mewn ffyrdd gwahanol gan y pandemig, gall darparu prydau 
ysgol am ddim helpu gyda phob maes y profiad ysgol gan gynnwys cydberthnasoedd cymdeithasol, iechyd a 
dysgu. 

2. Estyn hawliau i brydau ysgol am ddim yn barhaol i deuluoedd sy’n methu troi at arian cyhoeddus 

Ar ôl i ysgolion gau o ganlyniad i’r pandemig, estynnodd Llywodraeth Cymru brydau ysgol am ddim i gynnwys 
teuluoedd sy’n methu troi at arian cyhoeddus. Ar y pryd, dywedant fod y teuluoedd hyn o bosibl yn dioddef caledi 
difrifol ac y dylai’r hawl gael ei hestyn iddynt er mwyn iddynt gael manteisio ar y ddarpariaeth. Mae CPAG yn 
amcangyfrif bod rhyw 5,900 o blant yng Nghymru mewn teuluoedd sy’n methu troi at arian cyhoeddus. Mae’r 
mwyafrif, os nad pob un, yn debygol o fyw islaw’r ffin tlodi. Pe bai Llywodraeth Cymru yn estyn prydau ysgol am 
ddim i’r plant hyn yn barhaol, byddai’n costio tua £2.6 miliwn y flwyddyn.  

 Byddai cymryd prydau ysgol am ddim i ffwrdd o blant sydd wedi eu cydnabod yn barod fel bod mewn angen 
taer am gefnogaeth yn dangos ychydig iawn o dosturi gan y llywodraeth. 

 Mae llawer o blant sy’n methu troi at arian cyhoeddus yn byw mewn tlodi dwfn, hirdymor ac mae gan hyn 
effeithiau andwyol sylweddol ar eu siawns mewn bywyd yn y tymor byr a’r tymor hwy. Bydd peidio â darparu 
prydau ysgol i’r disgyblion hyn nid yn unig yn effeithio ar eu hiechyd, ond hefyd ar eu gallu i gymryd rhan yn yr 
ysgol ar ôl misoedd lawer o dderbyn addysg yn y cartref.  

3. Cyflwyno prydau ysgol am ddim cyynhwysol i blant cynradd ledled Cymru 

Mae prydau ysgol am ddim cynhwysol i blant cynradd eisoes yn cael eu darparu ledled Lloegr a’r Alban ac mae 
iddynt nifer o fanteision profedig i blant a theuluoedd. O’i weithredu yng Nghymru, byddai’r polisi hwn yn golygu y 
byddai 80,000 yn fwy o blant ysgol gynradd yn derbyn pryd amser cinio bob dydd. Mae CPAG yn amcangyfrif y 
byddai hyn yn costio £30 miliwn ychwanegol y flwyddyn. 
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Adeg ei weithredu, soniodd Llywodraeth yr Alban am fanteision canlynol y polisi prydau ysgol am ddim cynhwysol i 
blant cynradd: 

 mae'n cefnogi datblygiad plant; 

 mae’n ymdrin ag anghydraddoldebau yn ein cymdeithas, gan gynnwys adfyd tlodi plant; 

 mae’n dileu’r stigma sy’n cael ei greu drwy brofion modd ac felly’n cynyddu eu defnydd ymhlith y 
teuluoedd tlotaf; 

 mae'n cefnogi gallu disgybl i ddysgu; ac 

 mae’n gwella iechyd ymhlith disgyblion, sydd hefyd yn helpu i wella cyflawniad.12 

5. Crynodeb o alwadau CPAG i weithredu ar brydau ysgol am ddim 

Dylai’r llywodraeth gymryd y camau dilynol ar fyrder i ddarparu mwy o sicrwydd i deuluoedd ar incymau isel, yn 
enwedig yng ngoleuni’r pwysau ariannol ychwanegol sy’n cael eu hachosi gan y pandemig:  

 Ehangu cymhwystra am brydau ysgol am ddim i bob teulu sy’n derbyn credyd cynhwysol (neu fudd-daliadau 
cyfatebol) 

 Estyn hawliau i brydau ysgol am ddim yn barhaol i deuluoedd sy’n methu troi at arian cyhoeddus  

 Cyflwyno prydau ysgol am ddim cynhwysol i blant cynradd ledled Cymru  

Byddai’r pecyn cyfunol hwn o fesurau yn costio £74 miliwn y flwyddyn i Lywodraeth Cymru ar ben cost bresennol 
prydau ysgol am ddim sy’n seiliedig ar brawf modd.  

Yn ogystal â’r mesurau hyn mae eu hangen yn daer, galwn ar Lywodraeth Cymru hefyd i weithio tuag at weithredu 
darpariaeth gynhwysol prydau ysgol am ddim i bob plentyn oedran ysgol yn y wlad, er mwyn helpu teuluoedd sy’n 
cael anhawster, lleihau stigma ac anghydraddoldebau, a gwella iechyd a lles plant. Byddai’r ymagwedd gynhwysol 
hon yn costio £130 miliwn ar ben y costau presennol. 

Ni fydd prydau ysgol am ddim yn rhoi terfyn ar dlodi plant ar eu pen eu hun ond byddant yn cyfrannu rhywfaint at 
gefnogi incymau teuluoedd ar yr un pryd â gwneud yr ysgol yn brofiad mwy cyfartal i ddisgyblion. 

Y tu hwnt i brydau ysgol am ddim, mae CPAG yn galw ar Lywodraeth y DU am godiad mewn budd-dâl plant o £10 y 
plentyn yr wythnos er mwyn sicrhau y gall rhieni dalu am gostau ychwanegol magu eu plant, fel costau gwisg ysgol 
a chostau dillad, gofal plant a bwyd. 

6. Ynghylch prosiect Cost y Diwrnod Ysgol  

Dechreuwyd prosiect Cost y Diwrnod Ysgol gan CPAG yn yr Alban yn 2014 gyda’r nod o leihau’r rhwystrau ariannol 
sy’n atal disgyblion rhag cymryd rhan lawn yn y diwrnod ysgol. Mae ymagwedd Cost y Diwrnod Ysgol yn cynnwys 
gweithio gyda chymunedau ysgolion cyfan i nodi a lleihau rhwystrau cost mae disgyblion o gefndiroedd incwm isel 
yn eu hwynebu, gan gynnwys bwyta yn yr ysgol, costau gwisg ysgol a theithiau ysgol. Yn dilyn llwyddiant y prosiect 
hwn yn Glasgow a Dundee, mae CPAG wedi ehangu’r gwaith i Rondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot, yn 
ogystal ag awdurdodau lleol eraill yn Lloegr a’r Alban. Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth 

                                                           
12 ‘Free school meals for primary one to three in Scotland’, Newyddion BBC, 5 Ionawr 2015 ac ‘Universal free school meals for Primary 1 to 3 
pupils in Scotland’, Nursery World, 5 Ionawr 2015  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-30671988
https://www.nurseryworld.co.uk/News/article/universal-free-school-meals-for-primary-1-to-3-pupils-in-scotland
https://www.nurseryworld.co.uk/News/article/universal-free-school-meals-for-primary-1-to-3-pupils-in-scotland
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ag arbenigwyr gweithredu i drechu tlodi, Children North East. Y tu hwnt i ymyriadau ar lefel yr ysgol, gweithiwn 
gydag awdurdodau lleol hefyd i greu newid i systemau a pholisïau. Dysgwch ragor yn: cpag.org.uk/cosd 

7. Ynghylch y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant 

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant yn gweithio ar ran y mwy nag un o bob pedwar plentyn yn y DU sy’n cael eu 
magu mewn tlodi. Nid oes rhaid iddi fod fel hyn. Ein gweledigaeth ni yw cymdeithas sy’n rhydd rhag tlodi plant, lle 
gall pob plentyn fwynhau plentyndod sy’n rhydd rhag caledi ariannol a chael cyfle teg mewn bywyd i gyrraedd ei 
botensial llawn. Defnyddiwn ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi tlodi a’r effaith mae’n ei chael ar fywydau plant i 
ymgyrchu am bolisïau a fydd yn atal ac yn datrys tlodi - am byth. Darparwn hyfforddiant, cyngor a gwybodaeth i 
wneud yn siŵr bod teuluoedd y mae’n dynn arnynt yn derbyn y cymorth ariannol mae arnynt ei angen. 


