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Annwyl Dilwyn a Gwynne,

Fel y gwyddoch rwy’n siŵr, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda saith 
awdurdod lleol ledled Cymru i gyflwyno’r cynnig gofal plant ers mis Medi 2017. Rwy’n 
ddiolchgar iawn am yr ymdrechion rydych chi wedi’u gwneud i gyflwyno’r cynnig ar draws 
Gwynedd ac Ynys Môn ers hynny, ac yn enwedig i Sioned Owen, Bethan Jones, Rachel 
Jones a’u timau.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno’r cynnig gofal plant ledled Cymru erbyn 
mis Medi 2020. Cyn hynny, hoffem ehangu’r rhaglen gweithredu cynnar, gan ein galluogi i 
brofi’r cynnig mewn cymaint o awdurdodau â phosibl cyn ei gyflwyno’n llawn. Rydym wedi 
bod yn ystyried opsiynau ar gyfer gwneud hyn, gan edrych ar gyflwyno’r cynnig ar draws y 
15 awdurdod lleol sy’n weddill yng Nghymru ac ehangu’r ddarpariaeth gyda’n saith partner 
presennol.   
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Mae’r ystyriaethau hyn wedi’u llywio gan y cyfarfod a gefais gyda Delyth Molyneaux a 
Marion Parry Hughes ar 5 Chwefror. Yn dilyn y trafodaethau hynny, hoffwn wahodd Ynys 
Môn a Gwynedd i ddechrau cyflwyno’r cynnig gofal plant ar draws y ddau awdurdod ym mis 
Ebrill 2018.  

Rwy’n gobeithio y byddwch chi’n croesawu’r penderfyniad hwn, ac y byddwch chi’n gallu 
sicrhau cytundeb trwy eich prosesau mewnol yn ôl y gofyn. 

Gan droi at y posibilrwydd o gyflwyno’r cynnig mewn mwy o awdurdodau lleol, un o’r 
materion a archwiliwyd yn y cyfarfod ar 5 Chwefror oedd y posibilrwydd y gallai Ynys Môn a 
Gwynedd gyflwyno’r cynnig gofal plant ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hefyd. Mae’r 
Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol wedi cytuno ar y dull hwn yn ddiweddar ac, o 
ganlyniad, hoffwn eich gwahodd i ddechrau ar y trefniadau ffurfiol i wneud i hyn ddigwydd.  

Rydym yn rhagweld y bydd y cynnig yn dechrau cael ei gyflwyno mewn rhai ardaloedd yng 
Nghonwy o fis Medi 2018 ymlaen. Bydd angen i hyn gynnwys cytundebau ffurfiol rhwng eich 
awdurdodau, yn unol â’ch prosesau mewnol. Chi sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu pa 
drefniadau llywodraethu ehangach sydd angen eu rhoi ar waith, ond byddwn yn disgwyl 
iddynt gael eu cytuno’n ffurfiol gyda Chonwy maes o law.  

O safbwynt cyflwyniad strategol y cynnig gofal plant ledled Cymru, rydym am i’r broses fod 
mor unffurf â phosibl a sicrhau’r gwerth am arian gorau ar gyfer gweinyddu’r broses. O 
ganlyniad, rydym am i gyflwyniad pellach y cynnig gofal plant gael ei sbarduno gan yr 
egwyddorion canlynol:

 dylai’r broses o wneud cais am y cynnig fod mor unffurf â phosibl i rieni;
 dylai’r broses ar gyfer taliadau i ddarparwyr gofal plant fod mor syml â phosibl, yn 

enwedig os ydyn nhw’n darparu gofal plant i rieni o fwy nag un awdurdod lleol; 
 osgoi dyblygu ymdrech wrth ddatblygu systemau a phrosesau;
 adeiladu ar arfer gorau presennol a lleihau’r gwahaniaethau yn y dull a ddefnyddir 

ledled Cymru;
 sicrhau arbedion maint.

At hynny, byddwch chi’n ymwybodol ein bod ni mewn trafodaethau gyda Chyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi ynghylch proses ymgeisio ar-lein tymor hwy i rieni wneud cais am y cynnig gofal 
plant ac i ddarparwyr gofal plant dderbyn taliad. O ganlyniad, rydym am leihau’r gost i 
Gymru o ddatblygu prosesau lluosog a fydd yn dod i ben yn 2020.  

O dan y model hwn, byddai Gwynedd ac Ynys Môn yn gyfrifol am: brosesu ceisiadau gan 
rieni ar draws y tri awdurdod; pennu eu cymhwysedd; cytuno ar delerau gyda darparwyr 
gofal plant; a phrosesu taliadau iddyn nhw. Byddem yn disgwyl i Gonwy fod yn gyfrifol am 
roi hyrwyddo’r cynnig ymhlith rhieni a darparwyr gofal plant yn eu cymunedau; hyfforddi eu 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i ymdrin ag ymholiadau am y cynnig gofal plant; a 
darparu unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Byddaf yn darparu grant ar wahân 
iddynt i hwyluso hyn.

Rydym yn cydnabod y bydd cost ychwanegol yn gysylltiedig â chyflwyno’r cynnig gofal plant 
ar draws Ynys Môn a Gwynedd, a chostau ychwanegol yn gysylltiedig â’i gyflwyno yng 
Nghonwy. Credaf eich bod eisoes wedi derbyn llythyr cynnig grant ar gyfer y grant 
gweinyddu ar gyfer y cynnig gofal plant yn Ynys Môn a Gwynedd ar gyfer y cyfnod hyd at fis 
Medi 2019. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn adolygu’r dyraniadau a wnaed o ran gweinyddu 
yng ngoleuni’r ehangiad hwn. Pan fyddwch chi a Chonwy’n cytuno ar drefniadau ffurfiol, 



byddaf yn cyhoeddi llythyr grant gweinyddu ychwanegol i dalu costau cyflwyno’r cynnig 
gofal plant ar draws y tair ardal awdurdod lleol.  

Yn ogystal, byddwch chi’n derbyn llythyrau cynnig grant ar gyfer y grantiau i dalu am 
gostau’r gofal plant ac i gefnogi plant ag Anghenion Addysgol Arbennig ledled Gwynedd ac 
Ynys Môn. Mae angen i ni sicrhau bod yr arian hwn ar gael ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd o 
fis Ebrill ymlaen a, chyn gynted ag y bydd trefniadau ffurfiol wedi’u cytuno gyda Chonwy, 
byddaf yn cyhoeddi llythyr grant ychwanegol i dalu’r costau cyflwyno yn yr ardaloedd hynny. 
Bydd y grantiau hyn yn parhau i gael eu talu yn seiliedig ar hawliadau i sicrhau bod yr elfen 
gofal plant yn cael ei hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru.

Nid wyf yn tanbrisio heriau cydweithio fel hyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
weithio’n rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Felly, gallwch chi fod yn sicr y 
byddwn ni’n parhau i’ch cefnogi chi drwy’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen hon.  

Bydd y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol yn gwneud Datganiad Ysgrifenedig ar 
ehangu’r cynnig gofal plant yn yr wythnosau nesaf. Byddwn yn ddiolchgar pe gallem alinio 
ein gohebiaeth a sicrhau bod unrhyw ddatganiadau cyhoeddus ynghylch cyflwyno’r cynnig 
gofal plant ar draws Ynys Môn a Gwynedd yn cael eu gwneud ochr yn ochr â’r Datganiad 
Ysgrifenedig hwn.  

Rwy’n ysgrifennu at bob awdurdod lleol arall yng Nghymru i roi gwybod iddynt am ehangiad 
pellach y cynnig gofal plant ar draws gweddill Cymru. Bydd fy swyddogion yn parhau i 
gysylltu â’ch swyddogion chi i gydgysylltu hyn.

Yn gywir
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