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Lleoliad:

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
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Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Hydref
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Rhag-gyfarfod preifat
(09.15 - 09.30)

1

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.30)

2

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – byddwn yn
canolbwyntio ar Addysg Bellach ac Addysg Uwch
(09.30 - 11.00)

(Tudalennau 1 - 45)

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SHELL
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil
CYPE(5)-27-18 - Papur 1 - Llywodraeth Cymru

3

Papurau i’w nodi
(11.00)

3.1 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - meini prawf cymhwysedd
ar gyfer prydau ysgol am ddim
(Tudalen 46)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 1
3.2 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i
Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Cyllido
Gofal Plant (Cymru)
(Tudalennau 47 - 66)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 2
3.3 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i
Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar
y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
(Tudalennau 67 - 73)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 3
3.4 Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Ymateb i
Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
(Tudalennau 74 - 77)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 4

3.5 Llythyr gan Mind Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a Chwaraeon ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grŵp
Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar y Cyd ar Ddull Ysgol Gyfan o Hybu
Iechyd Meddwl
(Tudalennau 78 - 79)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

4

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y
cyhoedd o weddill y cyfarfod
(11.00)

5

Trafod y dystiolaeth a gafwyd yn y sesiwn graffu
(11.00 - 11.15)

6

Ymchwiliad i gyllido ysgolion - Trafod y dull gweithredu
(11.15 - 11.45)
Dogfennau atodol:
Papur Preifat

(Tudalennau 80 - 82)

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 2

CYPE(5)-27-18 - Papur 1
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Oddi wrth: Llywodraeth Cymru
Dyddiad: 10 Hydref 2018
Lleoliad: Senedd Bae Caerdydd
Teitl: Papur tystiolaeth ar Addysg Bellach ac Addysg Uwch

Cyflwyniad
Mae’r papur hwn yn cynnwys tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg ar addysg bellach (AB) ac addysg uwch (AU). Mae’n canolbwyntio ar
y blaenoriaethau strategol allweddol ar gyfer pob sector, yn y meysydd o ddiddordeb
a nodwyd yn llythyr y Cadeirydd dyddiedig 20 Awst 2018.
1. Diweddariad cyffredinol
Mae’r sectorau addysg uwch ac addysg bellach yn gwneud cyfraniad sylweddol i
economi, cyfiawnder cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus a diwylliant yng
Nghymru ac i amcanion Llywodraeth Cymru drwy ddarparu addysg, hyfforddiant,
ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu o safon uchel. Mae trosiant y sectorau yn £1.5
biliwn o ran AU1 a £0.5 biliwn o ran AB ac maent yn cyflogi tua 29,000 o staff
cyfwerth ag amser llawn (21,000 AU2 ac 8,000 AB). O ran canlyniadau, mae dros
40,000 o fyfyrwyr yn graddio o AU bob blwyddyn, ac o ran AB cafodd 194,000 o
weithgareddau dysgu eu cwblhau gan 111,000 o ddysgwyr (blwyddyn academaidd
2016/17).
Mae addysg uwch yn sector cystadleuol yn fyd-eang. Er mwyn osgoi tanseilio gallu
ein sefydliadau i gystadlu ar lwyfan byd-eang, mae’n hanfodol bod prifysgolion
Cymru yn parhau i allu recriwtio talent o’r UE a thu hwnt, cymryd rhan mewn
prosiectau ymchwil a rhwydweithiau ymchwil rhyngwladol ar y cyd, cynnig
cymwysterau a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol a denu myfyrwyr o’r UE a gweddill
y byd.
Er bod Addysg Bellach yn dueddol o weithredu mewn marchnad sy’n fwy lleol, mae’n
bwysig bod dysgwyr yn gallu cael gafael ar amrywiaeth eang o opsiynau hyfforddi
academaidd a galwedigaethol ac mae angen inni sicrhau bod y cymwysterau hyn yn
drosglwyddadwy. Addysg Bellach, os caiff ei darparu mewn ysgolion neu golegau,
yw’r allwedd i lwyddiant y genedl yn y dyfodol. Mae’n galluogi dilyniant i ddysgu ar
lefel uwch (yn aml mewn partneriaeth â phrifysgolion); mae’n cynnal yr economi
sylfaenol; mae’n galluogi oedolion i wella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd; mae’n
cynorthwyo cynhwysiant cymunedol drwy ddarparu Saesneg ar gyfer Siaradwyr
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Ieithoedd Eraill; mae’n helpu cyflogwyr i wella sgiliau eu gweithlu ac yn hwyluso
darparu gwasanaethau cymdeithasol a chyhoeddus pwysig. Mae’r darpariaethau yn
dueddol o gyd-fynd â’r ardal economaidd y mae pob coleg yn gweithredu ynddi a
chaiff dysgu yn y gwaith ei gefnogi gan ein rhaglen prentisiaethau flaenllaw, a gaiff ei
chyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
Cymorth i Fyfyrwyr Addysg Uwch
Mae Llywodraeth Cymru, drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, yn darparu benthyciadau a
grantiau i fyfyrwyr cymwys Cymru lle bynnag y maent yn dewis astudio yn y DU. Yn
dilyn yr adolygiad annibynnol cynhwysfawr o gyllid addysg uwch a threfniadau cyllid
myfyrwyr yng Nghymru (Adolygiad Diamond), mae Ysgrifennydd y Cabinet dros
Addysg wedi cyflwyno pecyn cymorth newydd i fyfyrwyr sy’n dechrau eu cwrs o’r
flwyddyn academaidd 2018/19 ymlaen.
Wrth wraidd y system newydd mae newid ffocws ym maes cymorth i israddedigon
tuag at helpu gyda chostau byw. Un o brif negeseuon myfyrwyr ac Undeb
Cenedlaethol y Myfyrwyr yw mai costau byw o ddydd i ddydd sy’n achosi’r pryder
mwyaf i fyfyrwyr. Mae’n un o’r prif resymau pam nad yw myfyrwyr yn gallu ystyried
dechrau ar gwrs addysg uwch neu’n waeth na hynny, yn achosi iddynt roi’r gorau
iddi heb gwblhau eu cwrs yn llwyddiannus.
Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno system gymorth deg a chynaliadwy lle
bydd yr holl fyfyrwyr o Gymru yn derbyn cymorth sy’n gyfwerth â chyflog byw
cenedlaethol y DU. Bydd y cymorth yn amodol ar brawf modd a bydd yn gymysgedd
o fenthyciadau a grantiau. Mae hyn yn golygu y bydd myfyriwr llawn amser o Gymru
sy’n byw i ffwrdd o gartref (y tu allan i Lundain) yn gymwys ar gyfer cymorth
cynhaliaeth gwerth £9,000 - bydd myfyrwyr o gefndir yr incwm aelwyd isaf (hyd at
£18,370) yn cael grant llawn o tua £8,100 a benthyciad o £900 tuag at eu costau
byw (os ydynt yn byw i ffwrdd o gartref, y tu allan i Lundain).
Mae ein ‘dull system gyfan’ yn golygu mai Cymru fydd yr unig wlad yn Ewrop i
ddarparu cymorth cynhaliaeth cyfwerth, ar ffurf a benthyciadau, i israddedigion rhan
amser a llawn amser ac, o 2019, bydd yn cael ei ymestyn i gynnwys myfyrwyr ôlraddedig. Yn ei dro, bydd y newid hwn mewn ffocws yn caniatáu i Lywodraeth Cymru
fuddsoddi rhagor yn ein sefydliadau addysg uwch i sicrhau eu bod yn gallu cystadlu
o fewn y DU ac yn rhyngwladol.
Cyflog Byw
Ar ddiwedd mis Gorffennaf 2017, cafodd Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar
Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi ei lofnodi gan brifysgolion Cymru.
Mae hon yn garreg filltir nodedig gan mai ein sefydliadau oedd y cyntaf i ymrwymo
fel sector, ac mae’n cynnwys ymrwymiad ychwanegol i weithio tuag at fod yn
Gyflogwyr Cyflog Byw. Mae’r gwaith yn cael ei gydlynu gan Gonsortiwm Pwrcasu
Addysg Uwch Cymru. Mae’r prifysgolion wrthi’n datblygu eu dogfennau a’u
cynlluniau gweithredu mewn ymateb i ymrwymiadau’r Cod. Sefydlwyd gweithgor gan
staff caffael ar draws y prifysgolion yng Nghymru i gefnogi rhoi’r Cod Ymarfer ar
waith. Mewn cyfarfod â swyddogion, nododd y Consortiwm Pwrcasu fod yr holl
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Sefydliadau Addysg Uwch wedi ymateb a bod eu hadborth wrthi’n cael ei gynnwys
mewn adroddiad ar y cyd.
Mae’r sector wedi ymrwymo i dalu cyflog byw y Sefydliad Cyflog Byw i bob aelod o
staff AU a gyflogir yn uniongyrchol erbyn 2018/19 ac i ddechrau’r broses o dalu’r
cyflog byw ar draws eu gweithgaredd AU sydd ar gontract allanol, o 2018/19 ymlaen
ac mae CCAUC wrthi’n gweithio ar hyn o bryd gyda’r sefydliadau i sicrhau eu bod yn
ennill achrediad ffurfiol.
Llwyddiannau
Cenhadaeth Ddinesig
Mae’r sector yn parhau i weithio’n galed i ddatblygu ei genhadaeth ddinesig ac mae
wrthi’n datblygu portffolio ehangach o weithgareddau yn ei gymunedau lleol. Mae
hyn yn cynnwys rhaglen Fentora Ffiseg sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Caerdydd a
35 prosiect arbennig gyda gweithgareddau yn amrywio o gorau i’r digartref, a
mentrau llywodraethwyr ysgol, i ddarparu lle ar gyfer busnesau newydd myfyrwyr a
graddedigion a’u mentora. I gyd-fynd â hyn, mae digwyddiad a chyhoeddiad CCAUC
Torri Tir Newydd – Ar Dir Cyffredin yn rhoi sylw i weithgareddau cenhadaeth ddinesig
ac ymyriadau mwy llwyddiannus a gyflawnwyd gan sefydliadau Cymreig.
Mae’r gwaith rhwng ein sefydliadau AU ac AB, yn ogystal ag ysgolion lleol, yn mynd
o nerth i nerth cyn y diwygiadau i Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) a cheir
enghreifftiau da o gydweithio gwell rhwng AU ac AB mewn gweithgareddau arloesi
ac ymgysylltu.
Codio
Dyrannwyd £1.2 miliwn o gyllid, drwy CCAUC, i gefnogi Prifysgolion Abertawe a
Chaerdydd i fod rhan o’r Sefydliad Codio. Bydd y prifysgolion yn elwa o’r cyllid, a
fydd yn cynnwys £200,000 i gefnogi mentrau codio mewn ysgolion, colegau a
phrifysgolion. Mae’r buddsoddiad hwn yn ychwanegol at Cracio’r Cod, ymgyrch
gwerth £1.3 miliwn i gysylltu disgyblion Cymru â chodio, a gyhoeddwyd y llynedd.
Cymru Fyd-eang
Partneriaeth rhwng Prifysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru (Isadran Materion
Ewropeaidd ac Allanol, EPS, Masnach a Buddsoddi Cymru a Chroeso Cymru),
Cyngor Prydeinig Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yw Cymru Fydeang.
Dyrannwyd £3.5 miliwn dros dair blynedd i Cymru Fyd-eang II (2018-21) fel rhan o
gyfran gyntaf dyraniadau Cronfa Bontio’r UE sy’n werth £50 miliwn, sydd â’r nod o
helpu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus ac eraill i baratoi ar gyfer effaith Brexit.
Ariennir y prosiect drwy CCAUC. Ei nod fydd cynnal a thyfu cyfraniad allforio
presennol AU Cymru, amrywio’r corff myfyrwyr rhyngwladol, gan wneud Cymru yn
llai agored i amrywiadau mewn marchnadoedd unigol gan gynnwys yr UE a rhoi hwb
i broffil rhyngwladol Cymru mewn marchnadoedd tramor allweddol.
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2. Blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet a’r Prif Weinidog y cytunwyd
arnynt
Hyrwyddo a gwella llwybrau academaidd a galwedigaethol i addysg uwch ac addysg
bellach a thrwyddynt.
Mae gan Gymru yr holl elfennau sydd eu hangen arni i gystadlu â gwledydd medrus
eraill, ond mae’n rhaid inni greu system addysg dechnegol sy’n gallu harneisio’r
dalent honno a chynnig llwybrau i sgiliau lefel uwch. Ni all y Llywodraeth gyflawni
hyn ar ei phen ei hun, mae’n rhaid cydweithio â chyflogwyr a darparwyr ôl-16 i
fanteisio i’r eithaf ar dalent y wlad hon.
Rydym eisoes wedi buddsoddi mewn prentisiaethau ac mae’r ddogfen bolisi (a
gyhoeddwyd yn 2017) yn atgyfnerthu ein dull gweithredu ennill wrth ddysgu. Bellach
mae gennym gyfres o weithgareddau gan ddechrau gyda Phrentisiaethau Iau (i’r rhai
rhwng 14-16 oed); Paratoi ar gyfer Prentisiaethau (16-18 oed mewn Addysg
Bellach); Prentisiaethau a Phrentisiaethau Gradd (sy’n cael eu cyflwyno gan
Ddarparwyr Addysg Uwch yng Nghymru).
Disgwylir i raglenni dysgu Addysg Bellach ddarparu llwybr dysgu dynodedig clir tuag
at gyflogaeth neu ddysgu pellach/uwch er mwyn cynorthwyo dysgwyr i wneud y
dewisiadau cywir. Caiff rhaglenni eu monitro’n ofalus a rhennir arfer gorau â
rhanddeiliaid i sicrhau bod y cynnwys yn cyfateb i’r hyn mae cyflogwyr ei eisiau a’r
hyn y mae dysgwyr ei angen er mwyn symud ymlaen i’r cam nesaf. Hefyd,
cyflwynwyd Cronfa Datblygu Sgiliau sy’n werth £10 miliwn ar gyfer y flwyddyn
academaidd 2018/19 i ganiatáu i’r sector Addysg Bellach ymateb i’r bylchau o ran
sgiliau ar gyfer swyddi penodol a datblygu darpariaeth i fynd i’r afael â hynny, ar lefel
ranbarthol, fel y nodwyd gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Un o baramedrau
allweddol y cyllid hwn yw mai dim ond darpariaeth a gefnogir gan y Partneriaethau
Sgiliau Rhanbarthol y gall colegau ei chyflwyno fel rhai sy’n berthnasol i gyflogwyr ar
gyfer cyfleoedd yn y rhanbarth.
O ran mesur ein dull gweithredu, y bwriad yw monitro ein hunain yn erbyn dau faen
prawf:
Yn gyntaf, pa mor effeithiol yr ydym o ran sicrhau bod hyfforddiant yn cyd-fynd ag
anghenion yr economi er mwyn hybu cynhyrchiant a ffyniant. Mae gan y tair
Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol y dasg o ddadansoddi heriau economaidd a
meysydd twf tebygol er mwyn canfod y sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle.
Byddwn yn defnyddio’r dadansoddiad yn eu Cynlluniau Blynyddol a’r data
cysylltiedig i ddylanwadu ar y ddarpariaeth sgiliau ym mhob rhanbarth.
Yn ail, ein hymrwymiad o fewn Cynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru a
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018. Rydym wedi datgan y byddwn yn dileu’r bwlch
rhwng Cymru a gweddill y DU ar bob lefel cymhwyster o fewn deng mlynedd, a
sicrhau y byddwn fan leiaf yn cynnal ein perfformiad yn y dyfodol, o gymharu â
gweddill y DU.
Fel rhan o set newydd o fesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16, mae
swyddogion wrthi’n datblygu mesur ar gyfer cyrchfannau dysgwyr. Bydd hwn yn nodi
4
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cyfran y dysgwyr sy’n symud ymlaen i addysg bellach a/neu gyflogaeth ar ôl gadael
eu rhaglen astudio bob blwyddyn. Mae’r mesur yn defnyddio cofnodion addysg a
chyflogaeth cyfatebol, a bydd y cofnodion cyflogaeth yn deillio o gymryd rhan yn
rhaglen Canlyniadau Addysg Hydredol Llywodraeth y DU.
Disgwylir i’r ystadegau cyntaf ar y cyrchfannau ar gyfer dysgwyr a gwblhaodd eu
dysgu yn ystod y flwyddyn academaidd 2015/16 gael eu cyhoeddi ym mis Medi
2018. Bydd y mesur yn destun ymgynghori â darparwyr dysgu ac Estyn cyn i’r
fethodoleg gael ei chwblhau. Yn y dyfodol, bydd y data cyfatebol yn cynnig
cyfleoedd sylweddol i ddadansoddi cyrchfannau, er enghraifft, dysgwyr sy’n astudio
gwahanol bynciau a rhaglenni; y rhai o grwpiau economaidd-gymdeithasol
gwahanol; y rhai â nodweddion gwarchodedig; a’r rhai â lefelau cyrhaeddiad
gwahanol yng Nghyfnod Allweddol 4.
Prentisiaethau gradd
Mae Prentisiaethau Gradd yn parhau i gael eu datblygu yng Nghymru – drwy
bartneriaeth rhwng cyflogwyr a’r sector addysg dan arweiniad CCAUC. Darparwyd
cyllid yn 2016-17 i alluogi sefydliadau i ddatblygu cymwysterau lefel gradd a allai
gael eu hymgorffori i fframweithiau prentisiaethau. Yn 2018-19 dyrannwyd £3 miliwn
i CCAUC i roi cam cyntaf y gwaith cyflawni ar waith yn y sectorau technoleg ddigidol
a pheirianneg. Mae CCAUC wedi ceisio cynigion gan ddarparwyr ac ar hyn o bryd
maent wrthi’n asesu ac yn ymateb i’r cynigion.
Meithrin uchelgais ac annog dysgu am oes
Byddwn yn ehangu gorwelion pobl ac yn codi eu dyheadau drwy greu diwylliant
deinamig ac entrepreneuraidd a sicrhau bod ganddynt gyfleoedd i dyfu a chyflawni
mwy drwy gydol eu bywyd.
Mae sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at y cyfleoedd a’r gefnogaeth
sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu huchelgais yn hanfodol. Rydym wrthi’n cyflwyno
cyfres o ddiwygiadau i sicrhau bod gennym system sy’n bodloni anghenion Cymru
yn yr 21ain ganrif, i bobl ac i fusnesau.
Rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i fyfyrwyr yn dilyn Adolygiad Diamond er mwyn
cyflwyno’r system fwyaf hael yn y DU. Drwy fuddsoddi mewn gwell cefnogaeth ar
gyfer astudio ôl-raddedig a rhan amser ochr yn ochr ag israddedigion llawn amser,
rydym yn sicrhau bod y genhadaeth i ymestyn mynediad yn gallu ymateb i’r
newidiadau cyson yn yr oes dechnolegol ac economaidd newydd.
3. Achredu hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon (HAGA)
Asesiad o effaith y penderfyniadau achredu HAGA ar Brifysgol Abertawe a
Phrifysgol De Cymru;
Nid yw Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd yn ddarparwr addysg gychwynnol i
athrawon yng Nghymru. Felly nid yw’r penderfyniad achredu yn effeithio ar
ddarpariaeth addysg gychwynnol athrawon ledled Cymru.
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Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl canlyniad apêl Prifysgol De Cymru yn erbyn y
penderfyniad achredu a gyhoeddwyd ym mis Mehefin. Rydym yn disgwyl i Gyngor y
Gweithlu Addysg fodloni ei oblygiadau statudol mewn perthynas â’r broses apelio.
Ar hyn o bryd mae’r mwyafrif helaeth o ddarpariaeth Prifysgol De Cymru ar lefel
israddedig ar gyfer y rhai sy’n dymuno arbenigo mewn addysg gynradd. Mae yna
nifer fach iawn o hyfforddeion hefyd ym Mhrifysgol De Cymru sy’n astudio cyrsiau
israddedig mewn mathemateg a gwyddoniaeth gyffredinol a chyrsiau ôl-raddedig
mewn dylunio a thechnoleg.
Asesiad o geisiadau HAGA yn erbyn targedau ar gyfer mis Medi 2018
Mae ystadegau diweddaraf UCAS (ymgeiswyr fesul mis ar gyfer cylch 2018) yn
awgrymu bod 120 yn llai o ymgeiswyr ôl-raddedig drwy’r system hon o gymharu â’r
un adeg y llynedd. Ym mis Awst 2017 roedd 1,950 o ymgeiswyr (pob statws) ac ym
mis Awst eleni mae 1,830 o ymgeiswyr yng Nghymru. Mae hyn oddeutu 6% yn llai.
Mae dau fis ar ôl o gylch 2018 a dylid nodi nad oes rhaid i ymgeiswyr ôl-raddedig
wneud cais drwy UCAS, ac mae llawer yn dewis gwneud cais yn uniongyrchol i’r
darparwr.
Cyhoeddir data Cofnod Myfyrwyr yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar gyfer y
flwyddyn academaidd 2017/18 gan Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2019.
4. Blaenoriaethu cymorth ar gyfer gwell cysylltiadau rhwng addysg a
diwydiant
Yn unol â’r camau yn y Strategaeth Genedlaethol ‘Ffyniant i Bawb’ ar gyfer model
datblygu economaidd sy’n canolbwyntio ar ranbarth, roedd y Cynllun Gweithredu
Economaidd yn nodi gweledigaeth glir ar gyfer model datblygu economaidd sy’n
canolbwyntio ar ranbarth yn seiliedig ar y tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol:




Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Partneriaeth Sgiliau
Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWEAB - RSP);
Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth
Cymru (RLSP);
Partneriaeth Sgiliau Prifddinas Ranbarth Caerdydd (CCRSP).

Mae gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol rôl allweddol o ran cynhyrchu
gwybodaeth ranbarthol wedi’i llywio gan gyflogwyr ac, o ganlyniad, maent wedi
datblygu strategaethau cadarn i ymgysylltu â chyflogwyr i gasglu gwybodaeth am
anghenion sgiliau’r rhanbarth ac, yn arbennig, yr anghenion sgiliau sy’n gysylltiedig â
phrosiectau seilwaith rhanbarthol a sectorau blaenoriaeth. Cyflwynwyd Adroddiadau
Blynyddol i Lywodraeth Cymru ar 20 Awst 2018 yn nodi’r sectorau economaidd
allweddol sy’n llywio penderfyniadau cynllunio darparwyr ac yn darparu sylfaen
gadarn o dystiolaeth i seilio penderfyniadau buddsoddi mewn sgiliau arni.
Mae yna enghreifftiau da o waith Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i hybu ac
annog cysylltiadau rhwng cyflogwyr a’r sector addysg sydd hefyd yn llywio cynnwys
eu Hadroddiadau Blynyddol. Mae gweithgaredd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
Gogledd Cymru bellach yn ategu gwaith consortia ysgolion rhanbarthol Gogledd
6
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Cymru – GwE – er mwyn cefnogi eu hymateb i “Dyfodol Llwyddiannus” drwy
ddarparu mewnbwn dan arweiniad cyflogwyr i’r rhaglen Ysgolion Arloesi rhanbarthol.
Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol hefyd wedi bod yn rhan o ddatblygu
modiwlau sy’n cyd-fynd â Rhaglen Dyfodol Llwyddiannus, gan rannu gwybodaeth â
phartneriaid cyflenwi trawsffiniol yn ôl yr angen. Yn Ne-ddwyrain Cymru, mae’r
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi bod yn gysylltiedig â sefydlu Addewid
Caerdydd sy’n cefnogi pobl ifanc gyda chymorth, dewisiadau a chyfleoedd i fod yn
llwyddiannus ac yn gynhyrchiol yn economaidd. Mae’r sector cyhoeddus, y sector
preifat a’r trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth ar draws y ddinas i gysylltu
plant a phobl ifanc â byd gwaith. Yn olaf, mae’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau
Rhanbarthol wedi cychwyn prosiect peilot yn Ne-orllewin Cymru, gan ymgysylltu â
phenaethiaid ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Gaerfyrddin ac Abertawe, yn
wreiddiol i godi ymwybyddiaeth o Fargen Ddinesig Bae Abertawe a’r cyfleoedd gyrfa
a fydd ar gael fel rhan o’r prosiect. Bwriad y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau
Rhanbarthol yw defnyddio hwn fel cyfle i ymgysylltu’n uniongyrchol â disgyblion o
fewn yr ardaloedd Awdurdod Lleol hynny cyn ei gyflwyno’n ehangach ar draws y
rhanbarth.
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhagweithiol hefyd wrth gefnogi Colegau AB i
ariannu cyfarpar arloesol i fyfyrwyr ddysgu arnynt. Mae’r cyfarpar hwn ar gael mewn
rhai colegau i fusnesau eu defnyddio i wella sgiliau eu staff presennol fin nos.
5. Ymestyn cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach a
dysgu yn seiliedig ar waith
Mewn ymateb i ymrwymiad penodol yn y Rhaglen Lywodraethu; mae’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol bellach yn gweithredu fel sefydliad ôl-16.
Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen tymor byr i adolygu gweithgareddau’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol a darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg uwch ac i
ystyried a ddylid ymestyn cylch gwaith y Coleg i gynnwys addysg bellach a dysgu
seiliedig ar waith. Cyhoeddodd y grŵp ei adroddiad terfynol, gan gynnwys ei
argymhellion ar 25 Gorffennaf 2017 a derbyniwyd yr argymhellion yn llawn, gan
gynnwys ymestyn cylch gwaith y Coleg i bob sector ôl-16.
Yn ei llythyr cyllido ar gyfer 2018-19, ymatebodd Llywodraeth Cymru i argymhellion y
grŵp ac fe’i gwnaed yn ofynnol i’r Coleg ryngweithio mwy ar unwaith â’r sectorau ôl16 mewn meysydd lle roedd ganddynt ddylanwad, gallu ac arbenigedd. Cafodd
dyraniad o £150,000 ei gynnwys yng nghytundeb cyllido 2018-19 i’r Coleg ehangu
gweithgaredd mewn meysydd lle y byddai budd uniongyrchol i ddatblygu darpariaeth
ôl-16 cyfrwng Cymraeg. Cyfanswm yr arian ar gyfer y Coleg yn 2018-19 yw £5.880
miliwn.
Fel rhan o’r rôl estynedig, sefydlwyd Grŵp Cynghori gan y Coleg gyda
chynrychiolaeth o golegau addysg bellach a’r sector dysgu seiliedig ar waith i
ystyried y cyfleoedd a’r heriau wrth gefnogi datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg a
dwyieithog, gan flaenoriaethu tri maes penodol: cefnogi staff presennol colegau a
darparwyr hyfforddiant i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg er mwyn dysgu’n ddwyieithog;
datblygu adnoddau addysgu cyfrwng Cymraeg; a hyrwyddo’r cyfleoedd a’r
manteision i ddysgwyr ym meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru. Cyflwynodd y
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grŵp cynghori ei adroddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ym mis Gorffennaf 2018.
Mae swyddogion yn parhau i weithio mewn partneriaeth â’r Coleg i ddatblygu cynllun
gweithredu manwl, gan ystyried y cyd-destun a dibyniaethau ehangach yn llawn.
Bydd y cynllun hwn yn cael ei gyflwyno i Weinidogion yn yr hydref.
Argymhellodd y grŵp annibynnol, a sefydlwyd i ystyried yr ehangu posibl ar gylch
gwaith y Coleg, fod lle o fewn y gyllideb bresennol ac o ran gweithgareddau canolog
y Coleg i wneud arbedion ac i ailgyfeirio ei waith a phennu ffocws newydd, pe bai rôl
y Coleg yn cael ei hymestyn i’r sector ôl-16. Nid oedd y Grŵp felly yn gweld bod
angen cynnydd sylweddol o ran lefel staff canolog er mwyn ymgymryd â
chyfrifoldebau ychwanegol.
Ar gyfer 2018-19, cafodd dyraniad o £150,000 ei gynnwys yn y cytundeb ariannu i’r
Coleg ehangu gweithgaredd mewn meysydd lle y byddai budd uniongyrchol i
ddatblygu darpariaeth ôl-16 cyfrwng Cymraeg. Bydd y dyraniad ar gyfer 2019-20 yn
dibynnu ar y blaenoriaethau a nodir yn y cynllun gweithredu ôl-16.
Yn ychwanegol at y gyllideb a ddarperir yn uniongyrchol i’r Coleg, mae cyllidebau ar
draws Llywodraeth Cymru ac yn arbennig o fewn Is-adran y Gymraeg yn cefnogi
datblygiad ôl-16 ac amcanion y cynllun ôl-16. Yr hyn y bydd y cynllun newydd yn ei
gyflawni yw sicrhau bod yr holl gyllidebau a’r adnoddau a gyfeiriwyd at ddatblygiadau
ôl-16 cyfrwng Cymraeg wedi’u targedu a bod ymyriadau yn cael eu blaenoriaethu i
sicrhau’r effaith a’r gwerth gorau am arian.
Mae’n ofynnol i golegau addysg bellach gynllunio ar gyfer y cynnydd mewn
darpariaeth ôl-16 cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i ddarparu dilyniant ieithyddol i
ddysgwyr sy’n symud ymlaen gyda’u dysgu o addysg statudol. Fan leiaf, mae angen
i golegau ddarparu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu Ddatblygiad
Gofal Plant drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog, gan gynyddu’r ddarpariaeth
i gymwysterau llawn lle nad yw hynny eisoes ar gael. Mae Cynlluniau Cyflawni
2018/19 yn nodi bod ymrwymiad i sicrhau y gall dysgwyr mewn meysydd
blaenoriaeth barhau gydag elfennau o’r dysgu neu’r holl ddysgu drwy gyfrwng y
Gymraeg neu’n ddwyieithog.
Ochr yn ochr â’r ddarpariaeth brif ffrwd, mae angen i ddysgwyr gynnal a datblygu eu
sgiliau Cymraeg wrth baratoi ar gyfer y gweithle. Yn gyffredinol, mae Colegau yn
darparu cyfleoedd ychwanegol i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau a chodi
ymwybyddiaeth o’r angen cynyddol am sgiliau dwyieithog.
Mae Sgiliaith, y sefydliad hyfforddi arbenigol, sydd wedi’i leoli yng Ngrŵp Llandrillo
Menai yn derbyn arian grant Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant i diwtoriaid
coleg ar ddysgu mewn lleoliad dwyieithog ac ymgorffori’r Gymraeg yn y cwricwlwm.
Mae’n darparu ystod o hyfforddiant o sesiynau hanner diwrnod byr i fodiwl MA
achrededig ar Fethodoleg Addysgu Dwyieithog. Yn ystod 2017/18 llwyddodd
Sgiliaith i ragori ar y rhan fwyaf o’i dargedau ac mae’n llwyddo i ymgysylltu â
thiwtoriaid sydd heb fynychu unrhyw hyfforddiant o’r blaen.
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Mae Cymraeg Gwaith yn ei ail flwyddyn ac yn darparu gwersi Cymraeg i
ddechreuwyr hyd at y rhai ar lefel uwch ac mae’n canolbwyntio ei ymdrechion ar
diwtoriaid y prif feysydd blaenoriaeth megis e.e. Iechyd a Gofal Cymdeithasol;
Hamdden a Thwristiaeth; Gweinyddu Busnes a TG; Amaethyddiaeth/Astudiaethau
Tir ac Adeiladu. Mae tiwtoriaid hefyd yn cael cymorth unigol gan hyfforddwr
Cymraeg penodol eu coleg gan eu galluogi i ddefnyddio’u sgiliau gyda dysgwyr yn yr
ystafell ddosbarth.
Ar draws yr ystod eang o ddisgyblaethau, ac yn arbennig ym meysydd y Gwyddorau
a’r Gwyddorau Iechyd, mae’r cynnig cyfrwng Cymraeg gan brifysgolion wedi bod yn
datblygu gyda chynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y pynciau a’r modiwlau sydd
ar gael i fyfyrwyr eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn nifer fach o feysydd
pwnc, bu gostyngiad yn y ddarpariaeth lle nad yw’r galw gan fyfyrwyr wedi galluogi’r
sefydliad i gynnal y ddarpariaeth neu lle y bu newidiadau o ran staff ar lefel leol.
Cyhoeddwyd y datganiad ystadegol blynyddol ar y defnydd o’r Gymraeg mewn
Addysg Uwch ar 26 Gorffennaf 2018. Roedd nifer y myfyrwyr sy’n astudio rhywfaint
o’u gradd drwy gyfrwng y Gymraeg wedi gostwng yn 2016/17 o 7,780 i 6,870. Fodd
bynnag, mae bron i 6,000 o fyfyrwyr yn parhau i astudio o leiaf 5 credyd drwy
gyfrwng y Gymraeg yn 2016/17; dyma’r nifer uchaf ond un o fyfyrwyr sy’n astudio yn
y Gymraeg o fewn blwyddyn ers sefydlu’r Coleg.
Byddwn yn gofyn am eglurhad pellach ynglŷn â’r rhesymau sylfaenol am y
gostyngiad yn nifer y myfyrwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn eu hastudiaethau o
2015/16 i 2016/17. Rhoddwyd cyfarwyddyd i’r Coleg ddarparu adroddiad manwl am
y rhesymau sylfaenol dros y gostyngiad. (Mae’r arwyddion cychwynnol yn awgrymu
bod cyfran sylweddol o’r newid o ganlyniad i’r modd y caiff y ddarpariaeth ei
chofnodi).
6. Polisïau ehangach Llywodraeth Cymru a chyllid yn ystod y flwyddyn
Cyllid a ddarparwyd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
Gwnaed dyraniadau ychwanegol i CCAUC, sef cyfanswm o bron i £20 miliwn yn y
flwyddyn ariannol 2017-18 gan gynnwys:
i) £6.2 miliwn i alluogi CCAUC ddelio ag unrhyw oblygiadau tymor byr sy’n
deillio o newidiadau demograffig a goblygiadau cychwynnol Brexit;
ii) £1.8 miliwn i annog prifysgolion i ddatblygu gweithgareddau cysylltiedig â’u
cenhadaeth ddinesig ymhellach;
iii) £1.2 miliwn i gefnogi cyfranogiad prifysgolion Cymru yn y gwaith o sefydlu
Sefydliad Codio, sy’n cynnwys £0.2 miliwn i alluogi gweithgaredd cenhadaeth
ddinesig sy’n cefnogi mentrau codio mewn ysgolion, colegau, darparwyr
dysgu seiliedig ar waith a phrifysgolion;
iv) £1.7 miliwn i helpu lliniaru effaith y pwysau ar gyllideb CCAUC, yn benodol i
helpu cynnal darpariaeth y celfyddydau perfformio;
v) £3 miliwn i wella a chynyddu cydweithio rhwng AU ac AB, wrth i ni symud
ymlaen gyda’r diwygiadau yn y sectorau hyfforddiant ac addysg ôl-orfodol; a
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vi) £5.9 miliwn o arian cyfalaf i ariannu prosiectau a fydd naill ai’n sbarduno
arian cyfatebol allanol y mae’n rhaid cystadlu amdano yn uniongyrchol neu
gynigion a fydd yn sbarduno neu’n cynyddu cyllid o ffynonellau mewnol.
Mae hyn yn golygu bod y dyraniad terfynol i CCAUC yn y flwyddyn ariannol 2017-18
fel a ganlyn:

Gwariant Refeniw CCAUC
Dibrisiant CCAUC
Gwariant Cyfalaf CCAUC
Cyfanswm

2017-18
114,242,000
90,000
5,900,000
120,232,000

Gan adeiladu ar seiliau y dyraniad cyllid terfynol i CCAUC yn 17-18, rwyf wedi
cadarnhau y bydd cyllid yn cynyddu yn 2018-19 i’r lefelau canlynol:

Gwariant Refeniw CCAUC
Dibrisiant CCAUC
Gwariant Cyfalaf CCAUC
Cyfanswm

2018-19
122,216,000
90,000
10,000,000
132,306,000

Gwnaed darpariaeth o fewn cyllideb Llywodraeth Cymru am adnodd cyfalaf gwerth
£10 miliwn i’w ddyrannu yn 2018-19 i gefnogi cynigion gan sefydliadau sy’n hybu
defnydd mwy effeithiol o’u hystadau. Dyrannwyd adnoddau cyfalaf i’r Cyngor Cyllido
am y tair blynedd nesaf. Gan adeiladu ar y gwaith a ddechreuwyd mewn ymateb i
lythyr cylch gwaith diwygiedig 2016-17, gofynnwyd i’r Cyngor ddatblygu cynllun a
fydd yn helpu i leihau risgiau ariannol sefydliadol sy’n gysylltiedig â defnyddio
ystadau. Bydd hyn yn caniatáu i’r Cyngor helpu sefydliadau i leihau lefel gwariant yn
y dyfodol ar weithrediadau prifysgolion fel offeryn i baratoi sefydliadau ar gyfer
diwygiadau rheoleiddiol ac ariannol sylweddol yn ystod y 5 mlynedd nesaf.
Dyraniadau yn ystod y flwyddyn i ddarparwyr addysg bellach
Mewn ymateb i lai o gyllid gan San Steffan, bu gostyngiad o £34.868 miliwn yng
nghyllid rheolaidd Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector rhwng 2013/14 a 2015/16,
sef gostyngiad o 11.25 y cant yn nhermau arian parod dros y cyfnod. Fodd bynnag,
ar gyfer 2016/17, 2017/18 a 2018/19, mae’r cyllid ar gyfer y sector AB wedi aros yn
gymharol sefydlog. Cynyddodd y cyllid o 2.54 y cant yn 2017/18 sy’n cynnwys
cynnydd o un y cant yn y gyfradd uned ac yn caniatáu ychydig o dwf cydnabyddedig.
Ceir rhagor o fanylion am y dadansoddiad diweddaraf o incwm i’r sector AB yng
Nghymru yn atodiad i.
Yn ychwanegol at y dyraniadau prif ffrwd, mae’r sector AB wedi cael £10 miliwn
ychwanegol ar gyfer y Gronfa Datblygu Sgiliau. Cyflwynwyd y Gronfa Datblygu
Sgiliau ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 i alluogi’r sector AB ymateb i a
datblygu darpariaeth i fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau penodol i swydd, ar lefel
ranbarthol, fel y nodwyd gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Mecanwaith yw’r
Gronfa Datblygu Sgiliau i ailgyflwyno darpariaeth ran amser mewn modd a reolir,
gan gydweithio’n agos â Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i sicrhau bod y rhain
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yn diwallu anghenion cyflogwyr ym mhob rhanbarth. Ei nod hefyd yw cynyddu
cyfleoedd cyflogaeth y rhai sy’n ddiwaith ac i gynyddu’r budd i economi Cymru o
uwch-sgilio’r rhai mewn swyddi cyflog isel.
Arian cyfalaf ar gyfer y Sector AB
Mae buddsoddi yn y sector AB yn parhau i fod yn elfen sylweddol o Fand A y
Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21 ain Ganrif, sy’n cwmpasu’r cyfnod rhwng
2014 a 2019. Mae swyddogion wedi gweithio gyda sefydliadau AB i ariannu
cynlluniau mawr a rhai llai yn unol â blaenoriaethau sefydliadol. Ymysg y cynlluniau
mawr sydd wedi denu cyllid mae Campws newydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn Heol
Dumballs, Caerdydd a champws newydd ar gyfer safle Aberdâr Coleg y Cymoedd.
Buddsoddwyd hefyd mewn cynlluniau adeiladau llai.
Yn 2018-19, dosbarthwyd £5 miliwn ymysg sefydliadau AB i fynd i’r afael ag ôlgroniad o faterion cynnal a chadw, gyda grant pellach o £5 miliwn i ariannu prynu
offer safonol y diwydiant.
Rydym wedi bod yn cynllunio Band B y Rhaglen, sy’n rhedeg rhwng 2019 a 2024,
ochr yn ochr â’n partneriaid cyflenwi yn y sector AB ers peth amser. Cyflwynodd
sefydliadau AB eu Cynlluniau Amlinellol Strategol ar gyfer busddsoddiad Band B ym
mis Gorffennaf 2017 a chafodd y rhain eu cymeradwyo mewn egwyddor i raddau
helaeth, yn amodol ar achosion busnes boddhaol, ym mis Rhagfyr 2017. Rydym yn
parhau i gefnogi’r sector i ddatblygu eu cynlluniau buddsoddi.
Arian Pontio’r UE
HERIO – Cyfleoedd Ymchwil ac Arloesi Addysg Uwch
Rydym wedi cael cynnig gan CCAUC ar gyfer yr ail gyfran o arian Cronfa Pontio’r
UE. Bwriad y cynnig (HERIO – Cyfleoedd Ymchwil ac Arloesi Addysg Uwch), sy’n
gofyn am £4.5 miliwn dros dair blynedd, yw ymateb i golli arian yr UE ar gyfer
ymchwil ac arloesi. Bydd yn meithrin y gallu sydd ei angen i helpu sylfaen ymchwil
ac arloesi Cymru gystadlu a chael arian allanol ychwanegol ar yr adeg hollbwysig
hon. Fe’i paratowyd gan CCAUC mewn cydweithrediad â Thîm Arloesi Llywodraeth
Cymru a bydd yn cael ei gyflwyno ar y cyd gan y ddau sefydliad, wrth i ddiwygiadau
fynd rhagddynt yn y sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol. Bydd cynigion yn cael
eu hystyried gan Weinidogion ym mis Medi.
Dyraniad Cymru Fyd-eang II
Partneriaeth rhwng Prifysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru (Is-Adran Materion
Ewropeaidd ac Allanol, EPS, Masnach a Buddsoddi Cymru a Chroeso Cymru),
Cyngor Prydeinig Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yw
Cymru Fyd-eang. Ei nod yw cefnogi buddsoddiad yng Nghymru drwy feithrin
mentrau cydweithredol drwy ymchwil i’r farchnad, casglu gwybodaeth, ymweliadau
mewnol wedi’u targedu a chenadaethau allanol a mwy o weithgareddau hyrwyddo
megis cyflwyno brand ‘Astudio yng Nghymru’ mewn marchnadoedd allweddol.
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Mae Cymru Fyd-eang II (2018-21) wedi cael ei gymeradwyo ar gyfer cyllid o £3.5
miliwn dros dair blynedd fel rhan o’r gyfran gyntaf o ddyraniadau o dan Gronfa
Bontio’r UE. Bydd y prosiect yn cael ei ariannu drwy CCAUC, a fydd hefyd yn
gyfrifol am adrodd ar gynnydd i Lywodraeth Cymru. Ei nod fydd cynnal a thyfu
cyfraniad allforio presennol AU Cymru, amrywio’r corff myfyrwyr rhyngwladol, gan
wneud Cymru yn llai agored i amrywiadau mewn marchnadoedd unigol gan gynnwys
yr UE a rhoi hwb i broffil byd-eang Cymru mewn marchnadoedd tramor allweddol.
7. Cynnydd o ran diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol yn dilyn
ymgynghoriad yn y gwanwyn a’r haf, ac esboniad o’r camau nesaf
Roedd y Papur Gwyn “Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus” yn nodi’r opsiynau a’r
cynigion bras ar gyfer swyddogaethau arfaethedig y Comisiwn a’r ffordd y byddai o
bosibl yn gweithio gyda gwahanol fathau o ddarparwyr dysgu. Yn dilyn yr
ymgynghoriad ar y Paur Gwyn y llynedd, cyhoeddwyd dogfen ymgynghori dechnegol
arall “Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf” ar 24 Ebrill. Roedd yr
ymgynghoriad hwn yn ystyried yr adborth a gafwyd ac yn datblygu rhai o’r syniadau
yn y Papur Gwyn ymhellach ac yn rhoi mwy o fanylion technegol o ran sut rydym yn
rhagweld y bydd y Comisiwn newydd yn gweithredu. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar
17 Gorffennaf a chafwyd cyfanswm o 422 o ymatebion. Yn gyffredinol, mae
ymatebwyr yn parhau i fod yn gefnogol iawn i’r diwygiadau.
Yn ystod y cyfnod ymgynghori technegol cynhaliwyd nifer o grwpiau ffocws â thema
gyda rhanddeiliaid dethol. Roedd pob un yn ymdrin ag adran benodol o’r
ymgynghoriad technegol a gwahoddwyd rhanddeiliaid â diddordeb arbennig yn y
meysydd hyn i fod yn bresennol. Yn ychwanegol, mae swyddogion hefyd wedi siarad
mewn ystod o gyfarfodydd pwyllgorau cyrff cynrychioladol. Mae’r adborth o’r grwpiau
ffocws a’r ymatebion ysgrifenedig i’r ymgynghoriad technegol wrthi’n cael eu
dadansoddi a’u hystyried yn ystod cam nesaf y broses ddeddfwriaethol, sef
datblygu’r cyfarwyddiadau polisi i gyfreithwyr. Disgwylir i grynodeb o’r ymatebion
gael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn yr Hydref, gyda’r bwriad o gyflwyno cynigion
deddfwriaethol yn nhymor y Cynulliad hwn.
8. Cyfle cyfartal i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a hyrwyddo addysg
uwch iddynt
Cynlluniau Ffioedd a Mynediad
Mae Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob darparwr
addysg uwch sy’n dymuno i’w cyrsiau gael eu dynodi’n awtomatig ar gyfer cymorth
statudol i fyfyrwyr ymrwymo i weithgareddau a buddsoddiadau i gefnogi amcanion
sy’n ymwneud â hybu cyfle cyfartal mewn cysylltiad â mynediad at addysg uwch a
hyrwyddo addysg uwch. Yn y cyd-destun hwn, mae hybu cyfle cyfartal mewn
cysylltiad â mynediad i addysg uwch yn ymwneud â dileu rhwystrau i addysg uwch
sy’n wynebu aelodau o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.
Mae’n ofynnol i ddarparwyr addysg uwch nodi’r gweithgareddau a’r buddsoddiadau
hyn mewn cynlluniau ffioedd a mynediad sy’n cael eu cyflwyno i Gyngor Cyllido
Addysg Cymru i’w cymeradwyo. Mae Deddf 2015 yn adeiladu ar ddarpariaethau yn
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Neddf Addysg Uwch 2004 a ddynododd CCAUC fel yr awdurdod perthnasol ar gyfer
mynediad teg yng Nghymru.
Rhaid i gynllun ffioedd a mynediad nodi lefelau ffioedd, cyfanswm incwm ffioedd a
ragwelir a chyfanswm y ffioedd y bwriedir eu buddsoddi gan sefydliad AU mewn
cyfleoedd cyfartal a hyrwyddo addysg uwch, yn unol â chanllawiau cynllun ffioedd a
mynediad Llywodraeth Cymru.
Ehangu Mynediad
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ariannu nifer o raglenni i annog mwy o
gyfranogiad gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn Addysg a Hyfforddiant
Ôl-orfodol megis Rhaglen Ymestyn yn Ehangach a mesurau a gyflwynwyd yn Neddf
Addysg Uwch 2015. Fodd bynnag, mae angen mwy o ddadansoddi ac ymchwil i
ddeall y canlyniadau i ddysgwyr o wahanol gefndiroedd ac i sicrhau bod gan
ddarparwyr Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol yr holl wybodaeth sydd ei hangen
arnynt i gynghori a chefnogi’r dysgwyr hyn i gyrraedd eu llawn botensial. Gan y bydd
y Comisiwn newydd yn goruchwylio’r holl sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol,
mae cyfle i wella’r trefniadau rhannu data presennol gyda ffocws ar ddewisiadau
dysgwyr a gwneud penderfyniadau i ddarparu mewnwelediad o ran datblygu polisi i
gefnogi ehangu mynediad.
Mae rhaglen ehangu mynediad rhanbarthol CCAUC ‘Ymestyn yn Ehangach’ yn
cynnig cyfleoedd i godi sgiliau a dyheadau addysgol er mwyn annog myfyrwyr i
ystyried gwneud cais i addysg uwch. Mae tair Partneriaeth Ranbarthol Ymestyn yn
Ehangach yn darparu gweithgareddau sy’n annog dilyniant i ystod o ddarpariaeth
AU, gan gynnwys darpariaeth feddygol.
Yn 2018-19, gofynnodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i CCAUC weithio gyda
swyddogion i ddatblygu rhaglen weithredu ar gyfer addysg uwch, sy’n ystyried y
dyraniadau cyllid ychwanegol a ddarparwyd i’r Cyngor yn 2017-18 ac yn adeiladu ar
y gwahanol feysydd gweithgaredd a gyflwynwyd mewn ymateb i adroddiad WISERD
yn 2015 i’r Cyngor ar fynediad i addysg uwch yng Nghymru. Mae Ysgrifennydd y
Cabinet wedi gofyn i’r cynllun gweithredu fod ar waith erbyn mis Ionawr 2019.
9. Camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod
sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yn cefnogi a hybu lles
myfyrwyr
Yn 2018-19, gofynnodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i CCAUC weithio gyda
phartneriaid ar gryfhau’r dull o wella arferion diogelu a chydnerthedd, cefnogi
mentrau gweithwyr a myfyrwyr sy’n mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod,
aflonyddu a ffactorau niweidiol eraill sy’n effeithio ar iechyd meddwl yn arbennig.
Bydd CCAUC yn datblygu canllawiau, gan gynnwys rhannu arferion effeithiol â
sefydliadau ar drais hunaniaeth gan ystyried Llywodraeth Cymru.
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â
Phrifysgolion yng Nghymru ac mae’n ymwybodol bod ein sefydliadau wedi ymrwymo
i weithio i wella iechyd a lles meddyliol myfyrwyr a staff. Mae holl brifysgolion Cymru
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yn adrodd ar ystod o ymyriadau a mentrau iechyd a lles meddyliol i gefnogi myfyrwyr
a staff yn eu hadroddiadau cydraddoldeb blynyddol.
Mewn trafodaethau gyda cholegau yn ystod tymor yr haf 2018, codwyd iechyd
meddwl dysgwyr yn gyson fel un o’r prif heriau sy’n wynebu’r sector addysg bellach.
Mewn crynodeb a baratowyd gan Rwydwaith Gwasanaethau Myfyrwyr colegau,
tynnwyd sylw at faterion yn cynnwys gorbryder, iselder, mwy o achosion o hunanniweidio, a materion yn ymwneud â bwlio (gan gynnwys ar gyfryngau cymdeithasol).
Yn dilyn y trafodaethau hyn, mae swyddogion wedi gwahodd ColegauCymru i
gyflwyno cynnig ar gyfer prosiect cymorth i helpu i feithrin gallu yn y sector addysg
bellach i gefnogi dysgwyr sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Mae’r
trafodaethau’n parhau, ond rhagwelir y bydd y gwaith yn debygol o gynnwys
datblygu ‘pecyn cymorth’ canllawiau ac adnoddau hyfforddi ar gyfer staff y coleg.
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu ‘Fframwaith Colegau a Phrifysgolion
Iach’ fel estyniad o Gynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru mewn lleoliadau
Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Mae’r fframwaith wedi’i rannu’n chwe phwnc
iechyd a phedair agwedd ar fywyd coleg a phrifysgol. Mae’r pynciau iechyd yn
cwmpasu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol, gweithgaredd corfforol, bwyd iach a
chynaliadwy, defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, iechyd personol a rhywiol a
pherthnasoedd, amgylchedd cynaliadwy.
10. Safbwynt Llywodraeth Cymru ar ad-drefnu addysg uwch
Nid oes polisi ffurfiol ar gyfer ad-drefnu. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn
parhau i gefnogi ac annog rhagor o gydweithio yn y sector AU, boed hynny drwy
gysylltiadau strategol neu gydweithredu ffurfiol ar draws adrannau, i sicrhau
darpariaeth AU gynaliadwy o ansawdd uchel. Bydd y diwygiadau i AHO hefyd yn
sicrhau rhagor o gydweithredu ar daws AU, AB a Chweched Dosbarth.
11. Cyflawni – y cynlluniau a’r systemau sydd ar waith i sicrhau bod timau
Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi addysg cyn ac ôl-16 yn gweithio gyda’i
gilydd ar, ac yn cydlynu’r gwaith o gyflawni polisi Llywodraeth Cymru
Mae ymrwymiad i ddatblygu a chyflawni polisi ar draws portffolios gweinidogol o
fewn Llywodraeth Cymru ac mae trefniadau’n bodoli i sicrhau bod y dull hwn yn cael
ei ddilyn ar gyfer Addysg cyn ac ôl-16. Cynhelir trafodaethau rheolaidd rhwng
Gweinidogion a swyddogion i sicrhau cysondeb o ran dull ac o ran datblygu polisïau
a chynhelir cyfarfodydd uwch dîm rheoli ar y cyd rhwng cyfarwyddiaethau i sicrhau
bod uwch gydweithwyr ar draws yr holl faes addysg yn cael eu hysbysu am
ddatblygiadau polisi ac yn rhan ohonynt. Gwelir tystiolaeth o weithio ar draws
adrannau mewn gwell prosesau llunio polisi. Er enghraifft, mae Is-adran Addysg
Uwch yn defnyddio’r data sydd ganddynt ar fyfyrwyr prifysgol i ddarparu
dadansoddiad a thystiolaeth i’r Tîm Addysg Athrawon Cychwynnol. Mae cydweithio
agos a thrafodaeth reolaidd am anghenion tystiolaeth wedi arwain at fireinio
cyhoeddiadau ystadegol rheolaidd a darparu rhagor o ddadansoddi i lywio proses o
werthuso a datblygu polisi Addysg Athrawon Cychwynnol.
Bydd hwn yn cael ei ddatblygu ymhellach wrth inni roi ein diwygiadau i’r system
Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol ar waith fydd â’r nod penodol o wella’r pontio rhwng
14
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gwahanol rannau o’r system addysg. Hyd yma, bu cysylltiad rhwng cydweithwyr ym
maes addysg a thîm y Bil ers i’r Cabinet wneud y penderfyniad i ddod â darpariaeth
chweched dosbarth o fewn cwmpas y Comisiwn newydd, a bydd y cysylltiad
hwnnw’n parhau. Mae wedi cynnwys ymgysylltu parhaus â grŵp Partneriaeth yr
Undeb.
Mae swyddogion o dîm Bil Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol wedi bod yn trafod â’u
cydweithwyr EPS i sicrhau bod effaith y cynigion presennol ar gwricwla lleol 14-19 yn
cael ei asesu. Mae cangen rheoli deddfwriaeth addysg sydd â throsolwg o’r holl
ddeddfwriaeth EPS hefyd mewn cysylltiad â thîm y Bil Addysg a Hyfforddiant Ôlorfodol i sicrhau bod datblygiadau yn cael eu rhannu a’u hystyried yn ôl yr angen.
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EitemCYPE(5)-27-18
3.1 - Papur i'w nodi 1
Kirsty Williams AM/AC Ysgrifennydd
y Cabinet dros Addysg Cabinet
Secretary for Education
Eich cyf/Your ref
Ein cyf/Our ref KW/02167/18
Lynne Neagle AC
Aelod Cynulliad Torfaen
Cadeirydd
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA
SeneddCYPE@assembly.wales
27 Medi 2018
Annwyl Lynne
Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Medi ynghylch cynigion Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r
meini prawf diwygiedig o ran bod yn gymwys am brydau ysgol am ddim yng Nghymru.
Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben 14 Medi ac mae’r ymatebion, gan gynnwys y
sylwadau a gyflwynwyd gan y Gymdeithas Plant, yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd.
Bydd adroddiad yn crynhoi’r ymatebion yn cael ei gyhoeddi yn hwyrach y tymor hwn.
Rwy’n dal i aros am sylwadau’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn eu cyfarfod ar
20 Medi. Os hoffai aelodau’r Pwyllgor gael rhagor o wybodaeth am ein cynigion yn y
cyfamser, fodd bynnag, rhowch wybod i mi.
Yn gywir

Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 2

Eitem 3.2

Huw Irranca-Davies AC/AM
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
Minister for Children, Older People and Social Care
Ein cyf: MA - L/HID/044018
Lynne Neagle AC
Cadeirydd
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel
Caerdydd
CF99 1NA

18 Medi 2018
Annwyl Lynne,
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
Diolch i’r pwyllgor am ystyried Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) yn ystod Cyfnod 1. Rwy’n
falch bod y pwyllgor, ac eithrio un Aelod, wedi cytuno ag egwyddorion cyffredinol y Bil.
Yng ngoleuni’r amser yr ydych wedi’i gymryd i ystyried cynnwys y Bil a rhai agweddau
ehangach y cynnig gofal plant, roeddwn am ysgrifennu atoch cyn y ddadl ar yr
egwyddorion cyffredinol ar 18 Medi, yn nodi ein hymateb manwl i argymhellion y
pwyllgor. Wrth wneud hynny, mae rhai o’r pwyntiau a godwyd yn perthyn i bortffolios
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a
bydd y naill a’r llall yn derbyn copi o’r llythyr hwn.
Rwyf wedi rhannu fy ymateb manwl, sydd wedi’i gynnwys gyda’r llythyr hwn, rhwng
argymhellion sy’n ymdrin â’r Mesur a’r rhai sy’n mynd i’r afael â’r cynnig a’r materion
ehangach sy’n gysylltiedig â’r sector gofal plant.
Rwyf am ymdrin yn gyntaf â’r argymhellion sy’n ymwneud yn benodol â’r Mesur. Mae
Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil
yng Ngham 1 hefyd a gwnaethant nifer o argymhellion am ei gynnwys a chydbwysedd y
darpariaethau rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac eilaidd. Rwyf wedi ceisio taro
cydbwysedd rhwng adroddiadau’r tri phwyllgor, ond mae’n anochel y bu achlysuron pan
oedd rhaid i mi gyd-fynd ag un ochr yn hytrach na’r llall.
O ganlyniad , ni fu’n bosib i mi dderbyn holl argymhellion y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg yn y meysydd hyn yn llawn, fodd bynnag, rwyf wedi cadw at yr egwyddorion a’r
rhesymeg sylfaenol cyn belled ag y bo modd.

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Huw.Irranca-Davies@llyw.cymru
Correspondence.Huw.Irranca-Davies@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

O ran y set fwy o argymhellion ynghylch y cynnig gofal plant ehangach a’r sector gofal
plant, rwy’n gwerthfawrogi’r dystiolaeth a gasglwyd gan y pwyllgor yn ystod yr
ymchwiliad ac yn diolch i’r pwyllgor am ei waith diwyd a manwl.
Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae’n bwysig fy mod yn gwahaniaethu rhwng yr
argymhellion hynny sydd angen gweithredu yn eu cylch ar unwaith a deddfwriaeth a’r
rhai sy’n llai sensitif o safbwynt amser. Byddwn yn croesawu’r cyfle i weithio gyda’r
pwyllgor wrth i’r cynnig gofal plant ddatblygu er mwyn sicrhau ein bod yn gallu manteisio
i’r eithaf ar ei fanteision, o fewn telerau’r ymrwymiad a roddwyd gennym i’r cyhoedd yng
Nghymru.
Yn benodol, gyda’ch caniatâd, byddwn yn falch o gael y cyfle i ddychwelyd i’r pwyllgor
yn y gwanwyn, gyda chynllun gweinyddol drafft ac i drafod rhai o’r manylion gweithredol
y bydd yn eu cynnwys. Byddwn yn croesawu barn y pwyllgor ar ffyrdd y gallem
symleiddio’r system blynyddoedd cynnar ar gyfer rhieni, darparwyr gofal plant a phlant
fel y gall pob teulu weld yn hawdd pa raglenni fydd o fudd iddynt. Gallai hyn, er
enghraifft, gynnwys ystyried lle rydym yn mynd nesaf, unwaith y bydd y cynnig yn ei le.
Nid yw adroddiad terfynol y gwerthusiad annibynnol o flwyddyn gyntaf gweithredu’r
cynnig gofal plant yn gynnar i’w gyhoeddi tan ddiwedd mis Tachwedd ac ni chaiff ei
gwblhau tan ychydig cyn y dyddiad hwnnw. Mae’r swyddogion yn gweithio gyda’r
gwerthuswyr annibynnol a chlerc y pwyllgor i sefydlu’r hyn y gellir ei rannu cyn y
dyddiad hwn.
Hoffwn eich hysbysu hefyd o newid yn y trefniadau cyflwyno ar gyfer ail flwyddyn
gweithredu’n gynnar. Yn y flwyddyn gyntaf, ymgymerodd pob awdurdod lleol â’r broses
lawn eu hunain, gan gynnwys asesu ceisiadau a phrosesu taliadau i ddarparwyr gofal
plant.
Yn y cyfnod gweithredu cynnar sy’n weddill, hyd nes y caiff y cynnig ei gyflwyno’n
genedlaethol yn 2020, rydym yn gofyn i awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth
gydag un awdurdod yn derbyn a phrosesu ceisiadau ar ran eraill a gwneud taliadau
perthnasol. Bwriad hyn yw lleihau’r costau suddedig mewn dull nad ydym yn bwrw
ymlaen ag ef am byth ac i sicrhau’r effeithlonrwydd gorau i drethdalwyr.
Bydd y dull gweithredu hwn yn cael ei ychwanegu at Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil
fel pumed opsiwn. Bydd y data’n cael ei rannu cyn gynted ag y bydd ar gael, er na
ddisgwylir iddo wneud gwahaniaeth sylweddol i gydbwysedd y costau rhwng y dewis a
ffefrir gennym sef defnyddio CThEM a’r opsiynau eraill.
Edrychaf ymlaen at y ddadl ar yr egwyddorion cyffredinol.
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Gweinidog y
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a chadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.
Yn gywir
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Huw Irranca-Davies AC
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
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Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – Cam 1
Argymhellion Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Argymhellion yn ymwneud â’r Mesur
Argymhelliad 1
Bod Llywodraeth Cymru, fel mater o drefn, yn rhannu’r holl wybodaeth â phwyllgorau’r
Cynulliad sy’n manylu ar ba sail y rhoddir cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i Fil.
Dylai’r wybodaeth hon gael ei rhannu pan gyflwynir y Bil (neu cyn gynted ag y bydd ar
gael os na dderbynnir cydsyniadau cyn cyflwyno) er mwyn galluogi craffu llawn a
phriodol ar ddarpariaethau Bil.
Rwy’n derbyn egwyddor yr argymhelliad hwn.
Mae ein dull o rannu gwybodaeth am gysyniadau i’w weld yn ein Llawlyfr Deddfwriaeth,
sydd ar gael yn https://llyw.cymru/docs/legislation/170830-legislation-handbook-cy.pdf.
Dywed y llawlyfr: “Pan anfonir y Bil at y Llywydd iddi benderfynu arnynt (gweler Pennod
14), dylai’r llythyr eglurhaol oddi wrth y Prif Weinidog nodi pa gydsyniadau sy’n ofynnol
a darparu copïau os oes rhai ar gael. Ar yr adeg hon, dim ond mewn amgylchiadau
eithriadol yn unig, y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, y gallai fod yn amhosibl rhoi
hysbysiad ffurfiol o’r holl gydsyniadau.”
Roedd llythyr y Prif Weinidog ar 16 Mawrth, a oedd yn gofyn am benderfyniad y
Llywydd ynghylch a oedd y Bil o fewn cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol, yn nodi
bod cysyniad Prif Ysgrifennydd y Trysorlys i'r ddarpariaeth yn adran 8 y Bil yn ymwneud
â'r gwelliant i adran 18 o Ddeddf Comisiynwyr Cyllid a Thollau 2005 ac i'r darpariaethau
perthnasol sy'n ymwneud â rhannu data a throsglwyddo data ymlaen, wedi eu sicrhau.
Rhannwyd copi o'r cysyniad yn dilyn hynny fel rhan o'r broses benderfynu.
Bydd Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chomisiwn y Cynulliad i adolygu trefniadau
gweithio ar gyfer rhannu cysyniadau.
Argymhelliad 2
Bod Llywodraeth Cymru, cyn y ddadl Cyfnod 1, yn amlinellu ei dealltwriaeth o’r
“cytundebau ar wahân” y byddai eu hangen rhyngddi hi ei hun a Chyllid a Thollau Ei
Mawrhydi pe bai’r cynnig gofal plant arfaethedig yn newid.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Bydd Cyllid a Thollau EM yn gweithredu fel ein hasiant mewn perthynas â phenderfynu
cymhwysedd ar gyfer ein cynnig gofal plant (y cynnig). Bydd y gwahanol bwerau a
hawliau a sefydlir gan y Bil yn cael eu breinio yng Ngweinidogion Cymru, a fydd yn
penodi CThEM i ymgymryd â thasgau penodol ar ein rhan. O ganlyniad, byddwn angen
i drefniadau fod ar waith i’w galluogi i symud y gwaith hwn ymlaen fel a ganlyn:




Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda CThEM yn cwmpasu’r gwaith sydd ei angen
i ymgorffori ein cynnig o fewn eu platfformau digidol a rhai nad ydynt yn ddigidol;
Cytundeb o dan Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a fydd yn galluogi
CThEM i ymgymryd â swyddogaethau Gweinidogion Cymru;
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth pellach sy’n cwmpasu gwaith gweinyddu parhaus
y platfform digidol a’r gwasanaethau nad ydynt yn ddigidol.
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Bydd y ddau Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn egluro’r trefniadau ar gyfer cyflwyno’r
gwasanaeth a thelerau ac amodau y trefniadau gweithio rhwng Llywodraeth Cymru a
CThEM, ynghyd ag unrhyw ofynion rhybudd pe baem eisiau gwneud newidiadau i’n
cynnig. Mae’r cyfeiriad at gytundebau ar wahân yn y llythyr gan Brif Ysgrifennydd y
Trysorlys yn cyfeirio at yr angen posib am Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd
neu ddiwygiedig, neu drefniant diwygiedig o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 pe
bai newidiadau o’r fath yn digwydd.
Argymhelliad 3
Bod y Cynulliad Cenedlaethol yn cytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllido Gofal
Plant (Cymru). Nid yw Llyr Gruffydd AC yn cefnogi’r argymhelliad hwn ar y sail a
amlinellir ym mharagraff 57 yr adroddiad hwn.
Rwy’n nodi’r argymhelliad hwn.
Rwy’n ddiolchgar am yr ystyriaeth a roddwyd i’r Bil gan y tri phwyllgor a gyfrannodd at
graffu arno, ac rwy’n falch bod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ac eithrio un
Aelod, wedi gallu argymell bod egwyddorion cyffredinol y Bil yn cael eu cytuno gan
Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Argymhelliad 6
Bod y Bil yn cael ei ddiwygio i fynnu mai Gweinidogion Cymru ddylai wneud y cynllun
gweinyddu drwy is-ddeddfwriaeth, i sicrhau ei fod yn cael ei roi ar sail statudol.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Bydd y cynllun gweinyddu yn egluro manylion gweithredol y cynnig. Nid yw’r manylion
hyn yn addas ar gyfer ymddangos yn y Bil neu mewn rheoliadau gan y gallent newid
wrth i’r cynnig ddatblygu.
Rwyf wedi ymrwymo i dryloywder, a byddwn yn gwerthfawrogi barn y pwyllgor wrth i’r
cynllun ddatblygu. Byddaf yn ceisio rhannu cynllun fframwaith cychwynnol gyda'r
pwyllgor cyn cyfnod 3, er y bydd rhai agweddau ar y model cyflwyno gweithredol heb
gael eu datblygu'n llawn a'u cytuno â rhanddeiliaid erbyn diwedd mis Hydref. Byddwn yn
croesawu’r cyfle i ddychwelyd i’r pwyllgor i drafod y cynllun yn fanylach yn y gwanwyn.
Argymhelliad 7
Bod y Bil yn cael ei ddiwygio i ymestyn ei ddarpariaethau y tu hwnt i rieni sy’n gweithio, i
gynnwys rhieni sy’n ceisio gwaith drwy ymgymryd ag addysg a hyfforddiant sy’n
gysylltiedig â sicrhau cyflogaeth, i’w diffinio mewn rheoliadau.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Nod y cynnig yw cynorthwyo rhieni sy’n gweithio. Mae gennym raglenni cymorth eraill
ar waith sydd wedi’u bwriadu’n arbennig ar gyfer rhieni mewn hyfforddiant ac addysg
neu i’r rhai sydd angen cymorth i ddychwelyd i’r gwaith.
Mae pwerau angenrheidiol gan Weinidogion Cymru eisoes i gyflwyno rhaglenni cymorth
ychwanegol yn ôl yr angen, ar yr amod bod cyllid perthnasol ar gael.
Fodd bynnag, rwy’n gwerthfawrogi y gall fod yn ddryslyd i bobl ddeall pa gymorth
sydd ar gael a byddaf yn comisiynu darn o waith mewnol i archwilio hyn ymhellach ac
edrych ar opsiynau i leihau unrhyw ddryswch a chymhlethdod. Byddwn yn croesawu’r
cyfle i ddod â’r gwaith hwn i’r pwyllgor yn y dyfodol a byddwn yn croesawu cefnogaeth y
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pwyllgor hefyd ynghyd â’u syniadau am y ffordd orau o ddod â’r gwahanol gynlluniau at
ei gilydd, y tu allan i gwmpas y Bil hwn.
Argymhelliad 8
Bod y Bil yn cael ei ddiwygio i roi pŵer i reoliadau i Weinidogion Cymru ymestyn ei
ddarpariaethau i gategorïau eraill o riant yn y dyfodol. Dylai unrhyw reoliadau o’r fath
fod yn ddarostyngedig i’r weithdrefn uwchgadarnhaol.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Bwriad y cynnig yw cynorthwyo rhieni sy’n gweithio. Cyflwynwyd y Bil i roi’r fframwaith
deddfwriaethol angenrheidiol ar waith i gael mynediad at ac asesu’r wybodaeth sy’n
angenrheidiol i bennu cymhwysedd ar gyfer y cynnig hwn.
Mae amrywiaeth o raglenni eraill ar waith i roi cymorth i gategorïau eraill o rieni, megis
PaCE a Dechrau’n Deg. Mae gan Weinidogion Cymru'r pwerau angenrheidiol, o dan
Adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, i gyflwyno rhaglenni cymorth ychwanegol
yn ôl yr angen hefyd.
Argymhelliad 9
Bod y Bil yn cael ei ddiwygio i’w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyllido gofal
plant ar gyfer plant cymwys rhieni sy’n gweithio, am gyfnod o 30 awr ym mhob un o 48
o wythnosau mewn unrhyw flwyddyn, neu gyfnod sy’n cyfateb i hynny (i gynnwys
addysg y blynyddoedd cynnar sydd eisoes yn cael ei hariannu trwy awdurdodau lleol).
Dylai’r Bil hefyd gynnwys darpariaeth sy’n galluogi diwygio swm y gofal plant yn y
dyfodol trwy reoliadau sy’n destun y weithdrefn uwchgadarnhaol.
Mae cydberthynas gref rhwng yr argymhelliad hwn ac argymhelliad pedwar a wnaed
gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, a alwodd am i'r Bil gynnwys
ymrwymiad i ddarparu'r cynnig.
Rwyf yn parhau i archwilio'r opsiynau sydd ar gael i mi i gyflawni’r argymhellion hyn
a'r egwyddorion sy'n sail iddynt.
Byddaf yn ysgrifennu at y pwyllgor i'w ddiweddaru wrth i gynigion ddatblygu ymhellach.
Argymhelliad 10
Bod Llywodraeth Cymru yn gyson yn adolygu oedran y “plant cymwys” a ddylai fod yn
gymwys ar gyfer darpariaethau’r Bil. Mae hyn gyda golwg ar sicrhau naill ai:
 y gellir diwygio’r Bil yn ddiweddarach i gynnwys manylion oedran “plentyn cymwys”,
os yw’r dystiolaeth a gafwyd o werthusiad y cynllun peilot yn ddiamwys; neu
 bod y rheoliadau cymhwystra yn adlewyrchu’r gwersi a ddysgwyd ynghylch oedran
penodol y “plentyn cymwys”, os yw canlyniadau’r gwerthusiad yn amwys yn hyn o
beth.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Yn ei adroddiad, mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol wedi gofyn i
mi gynnwys mwy o fanylion am “blentyn cymwys” ar wyneb y Bil. Rwyf wedi gofyn i
swyddogion edrych ar opsiynau i gyflawni’r argymhelliad hwn – a chyflwyno gwelliannau
i’r llywodraeth – ond rwyf wedi’i gwneud yn glir bod yn rhaid i ni gadw’r hyblygrwydd i
ddiwygio oed “plentyn cymwys” pe bai Llywodraeth Cymru’n dymuno gwneud hynny yn
y dyfodol.
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Credaf y byddai hyn wedi bod yn bosib yn y Bil fel y’i cyflwynwyd ac rwy’n awyddus
nad yw hyn yn cael ei golli.
Argymhelliad 11
Bod y Bil yn cael ei ddiwygio i’w gwneud yn ofynnol i reoliadau a wneir o dan y Ddeddf
wneud darpariaeth am gyfnod eithrio dros dro (cyfeirir ato hefyd fel “TEP” neu “cyfnod
gras”).
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Rwy’n dal i fod o’r farn bod manylion fel hyn yn weithredol eu natur, ac mai o fewn
cynllun gweinyddu y dylent fod. Mae’r Bil yn ymwneud â’r fframwaith a’r rhannu data
sydd ei angen i benderfynu cymhwysedd unigolyn i gael y cynnig gofal plant.
Byddai cymhwyso cyfnod esemptiad dros dro’n digwydd ar ôl canfod bod rhywun yn
gymwys ar gyfer y cynnig, ac ar yr adeg i newid mewn amgylchiadau olygu nad oeddent
yn gymwys mwyach.
Byddaf yn ceisio darparu cynllun gweinyddu fframwaith cychwynnol i’r pwyllgor cyn
cyrraedd cam 3 a byddwn yn croesawu’r cyfle i ddychwelyd i’r pwyllgor yn y gwanwyn i
drafod y cynllun yn fanylach.
Argymhelliad 12
Bod y Bil yn cael ei ddiwygio i ddarparu:
 y dylai rheoliadau a wneir o dan adran 1 fod yn destun gweithdrefn uwchgadarnhaol
yn hytrach na’r weithdrefn gadarnhaol; ac
 y dylid gwneud unrhyw newid i reoliadau a wnaed o dan adran 1 gan ddefnyddio’r
weithdrefn uwchgadarnhaol.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Argymhellodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol bod mwy o
fanylion ynglŷn â “phlentyn cymwys” a “rhiant sy’n gweithio” yn cael ei roi ar wyneb y Bil,
ac mai dim ond os nad yw hyn yn cael ei wneud y dylai’r rheoliadau o dan adran 1 fod
yn ddarostyngedig i’r weithdrefn uwchgadarnhaol.
Rwyf wedi gofyn i’m swyddogion baratoi gwelliannau i’r llywodraeth yn unol ag
argymhelliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.
Argymhelliad 20
Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod unrhyw rwymedigaeth newydd a roddir ar
awdurdodau lleol mewn perthynas â’r Bil hwn yn dod gyda’r swm angenrheidiol o arian
i’w gyflawni.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Yn flaenorol, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ysgwyddo costau beichiau
newydd ar lywodraeth leol.

Argymhellion ehangach
Argymhelliad 4
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Bod Llywodraeth Cymru yn darparu canlyniadau’r gwerthusiad o gynllun peilot y cynnig
gofal plant cyn dechrau Cyfnod 3 er gwybodaeth i Aelodau wrth iddynt gyflwyno a
thrafod gwelliannau.
Rwy’n derbyn egwyddor yr argymhelliad hwn.
Rydym yn gweithio gyda’r gwerthuswyr annibynnol i gadarnhau pa wybodaeth allai fod
ar gael i’r pwyllgor cyn dechrau Cyfnod 3, gan gynnwys a ellid trefnu deunydd briffio
technegol cyfrinachol cyn cyhoeddi’r adroddiad terfynol. Bydd swyddogion yn cysylltu â
chlerc y pwyllgor ynghylch y trefniadau hyn.
Ar y cam cynnar hwn ni fydd modd dangos a yw’r cynnig yn cyflawni’r canlyniadau a
fwriedir yn llawn ai peidio. Dim ond blwyddyn o weithrediad cynnar mewn saith
awdurdod lleol y bydd y gwerthusiad yn ei gwmpasu. Bwriedir gwneud gwaith
gwerthuso pellach ar weddill y rhaglen gweithrediad cynnar ac ar y rhaglen gyflwyno
genedlaethol, a fydd yn darparu tystiolaeth fwy pendant.
Nid oes disgwyl i werthusiad y flwyddyn gyntaf o’r gweithrediad cynnar gael ei gwblhau
tan ddiwedd mis Hydref, gyda’r canfyddiadau i’w cyhoeddi ym mis Tachwedd. Bydd y
pwyllgor yn nodi nad yw’r amserlen hon yn cyd-fynd â’u hargymhelliad.
Rhoddaf fanylion pellach am y gwerthusiad tymor hwy pan fydd manylebau’r contract
wedi’u cwblhau.
Argymhelliad 5
Nad yw Llywodraeth Cymru yn cwblhau manylion y rheoliadau a wneir o dan y Bil hwn
nes bod canfyddiadau’r gwerthusiad o’r cynlluniau peilot cynnig gofal plant wedi eu
dadansoddi a’u cyhoeddi’n llawn.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Ar yr amod y bydd y Bil yn derbyn Cydsyniad Brenhinol, fy mwriad yw cyflwyno dwy set
o reoliadau yng ngwanwyn 2019.
Bydd y set gyntaf yn egluro pwy fyddai’n blentyn cymwys i rieni sy’n gweithio, ynghyd
â’r wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi cais.
Bydd yr ail set yn cwmpasu rhannu gwybodaeth rhwng Gweinidogion Cymru a thrydydd
partïon, ynghyd â datgelu’r wybodaeth honno i eraill wedyn. Bydd yr ail set hon o
reoliadau yn ddarostyngedig i ganiatâd “Gweinidog priodol” ar ran adran Llywodraeth y
DU neu Weinidog y Goron.
Ni fydd rheoliadau drafft ar gael cyn cyhoeddi’r canfyddiadau o’r gwerthusiad
annibynnol ym mis Tachwedd.
Argymhelliad 13
Bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i amlinellu, cyn
y ddadl Cyfnod 1, pa drefniadau fydd yn eu lle i sicrhau bod Cyllid a Thollau Ei
Mawrhydi yn gallu darparu system ymgeisio a gwirio cymhwystra cwbl ddwyieithog (arlein ac ar y ffôn) yn unol â darpariaethau’r Bil hwn.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae CThEM wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog mewn perthynas
â'r cynnig. Mae swyddogion wedi cyfarfod â CThEM sawl gwaith ac mae trafodaethau
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manwl ynglŷn â'n disgwyliadau a gofynion Safonau’r Gymraeg yn parhau. Mae
swyddogion wedi cyfarfod â swyddfa'r Comisiynydd Iaith hefyd i drafod hyn a nifer o
faterion eraill sy'n ymwneud â'r cynnig.
Rydym ni'n gweithio ochr yn ochr â CThEM a'i bartner National Savings and
Investments, i ddatblygu'r gwasanaeth dwyieithog. Bydd hyn yn cynnwys agweddau
digidol ar y broses ymgeisio a darparu gweithredwyr ffôn sy'n siarad Cymraeg i gefnogi
elfennau'r cynnig a ddarperir gan CThEM.
Argymhelliad 14
Bod Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig pe bai’r
meini prawf cymhwystra ar gyfer mynediad at gyllid gofal plant yn newid o’r rhai a
amlinellir ar wyneb y Bil ac yn y Memorandwm Esboniadol. Dylid ymgymryd â’r gwaith
hwn a’i gyhoeddi’n brydlon i lywio trafodaethau Aelodau ar y Bil yn ystod cyfnodau
diweddarach neu, os na wneir penderfyniadau ar gymhwystra nes bydd y Bil wedi
cwblhau ei daith drwy’r Cynulliad, mewn pryd i lywio gwaith craffu ar y rheoliadau
perthnasol.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Ar hyn o bryd, nid oes bwriad i newid y meini prawf cymhwysedd mewn perthynas â'r
cynnig. Fodd bynnag, bu'n fwriad o’r cychwyn i adolygu a diwygio'r Asesiad Effaith
Rheoleiddiol wrth i unrhyw wybodaeth newydd ddod i’r amlwg neu os bydd unrhyw beth
yn newid.
Fel y nodais yn fy llythyr eglurhaol, byddaf yn ychwanegu pumed opsiwn i'r Asesiad
Effaith Rheoleiddiol i adlewyrchu'r model cyflwyno diwygiedig ar gyfer gweithredu'n
gynnar. Yn y bôn, mae hyn yn mireinio'n dewis sylfaenol, sy'n golygu bod rhai
awdurdodau lleol yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno'r cynnig. Gan mai newydd
ddechrau y mae’r dull hwn, mae angen rhywfaint o amser arnom i gasglu'r data
perthnasol ond nid ydym yn disgwyl iddo gael effaith ar ein dull dewisol o weithio gyda
CThEM (sef y dull rhataf o hyd).
Byddaf yn rhannu'r data pan fydd ar gael – ac heb fod yn hwyrach na'r adeg y mae
Rheolau Sefydlog yn ei gwneud yn ofynnol i Femorandwm Esboniadol diwygiedig, gan
gynnwys Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig, gael ei osod gerbron y Cynulliad cyn
Cyfnod 3.
Argymhelliad 15
Bod Llywodraeth Cymru yn nodi’n gliriach ei hymrwymiad i sicrhau bod risgiau eithrio
digidol yn cael sylw, yn cael eu rheoli ac yn cael eu monitro fel rhan o unrhyw gytundeb
ag unrhyw asiant cyflwyno ar gyfer gweinyddu’r system ymgeisio a gwirio cymhwystra a
grëir gan y Bil hwn.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Rwy’n ymwybodol iawn o heriau allgau digidol ledled Cymru. Tra bod blaenoriaethu’r
defnydd o systemau digidol ar gyfer y cynnig yn iawn ac yn briodol, mae sicrhau bod
yna lwybrau eraill ar gyfer cael mynediad i’r cynnig yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac i
CThEM.
Mae’r platfform y bydd CThEM yn ei ddefnyddio i reoli ceisiadau am y cynnig eisoes yn
derbyn a phrosesu ceisiadau ar gyfer y rhaglen Gofal Plant Di-dreth a arweinir gan
Drysorlys EM a’r cynnig gofal plant yn Lloegr a arweinir gan yr Adran Addysg. Gall pobl
nad ydynt yn gallu defnyddio’r system ddigidol wneud cais dros y ffôn a gallant ofyn
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iddynt gysylltu â nhw dros y ffôn neu drwy’r post yn ôl eu dymuniad. Mae CthEM wedi
cytuno i weithredu’r un gwasanaeth ar gyfer cynnig gofal plant Cymru.
Bydd cyfathrebu’n ganolog i sicrhau bod rhieni’n ymwybodol o’r opsiynau sydd ar gael
iddynt wneud cais. Mae CThEM yn gweithio gyda rhanddeiliaid ar draws y DU i godi
ymwybyddiaeth o’u cynnig gofal plant ymhlith y rhai a allai gael eu hallgáu’n ddigidol.
Mae wedi creu taflen sy’n targedu cwsmeriaid sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol sydd ar
gael gan ddarparwyr gofal plant, canolfannau Cyngor ar Bopeth ac eraill. Disgwyliaf i
ddull tebyg gael ei ddefnyddio mewn perthynas â’n cynnig gofal plant ni.
Argymhelliad 16
Bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac awdurdodau
lleol i amlinellu, cyn y ddadl Cyfnod 1, pa drefniadau fydd yn cael eu rhoi ar waith i
sicrhau bod Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn gallu cyfeirio rhieni yn glir at y cymorth arall
y gallent fod yn gymwys i’w gael. Dylai hyn gynnwys asesiad o ddichonoldeb (o ran
amserlenni, costau ac eglurder gwybodaeth) diweddaru gwefan Dewisiadau Gofal Plant
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gynnwys manylion y cynnig yng Nghymru.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae cyfathrebu’n allweddol i lwyddiant y cynnig gofal plant. Gwyddom fod yna
ddryswch ymhlith rhieni am y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt yn
genedlaethol ac yn lleol, ac o fewn y sector gofal plant ynglŷn â sut mae’r ffrydiau cyllido
amrywiol yn gweithio.
Dyma pam rydym yn gweithio gyda CThEM i drefnu’r siwrnai i rieni wrth iddynt wneud
cais am y cynnig. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut i atgyfeirio rhieni at yr adnoddau
sydd eu hangen arnynt i gael gwybod am fathau eraill o gymorth y gallant ei gael.
Mae CThEM wrthi’n diweddaru Dewisiadau Gofal Plant eisoes i’w gwneud yn fwy
hygyrch i ddefnyddwyr yn y gwledydd datganoledig – nid yw hwn yn waith y byddai’n
codi tâl ar Lywodraeth Cymru amdano. Fodd bynnag, y bwriad oedd mai oes gymharol
fyr fyddai gan Dewisiadau Gofal Plant ac ni ellir gwarantu y bydd ar gael y tu hwnt i fis
Mawrth 2020. O ganlyniad, rydym yn edrych ar opsiynau eraill, gan gynnwys
newidiadau i’r Gyfrifiannell Gofal Plant sydd ar gael ar wefan gov.uk ar hyn o bryd, y gall
rhieni ei defnyddio i asesu’n gyflym pa gynllun sydd orau iddyn nhw’n ariannol. Ar hyn o
bryd mae CThEM yn edrych ar y costau.
Byddwn yn ymgymryd ag ymgyrch gyfathrebu ledled Cymru cyn cyflwyno’r cynnig yn
genedlaethol yn 2020, gan egluro manylion y cynnig a sut i wneud cais. Mae gwaith i
asesu gofynion yr ymgyrch honno, a fydd yn destun ymarfer tendro o dan ein prosesau
caffael, ar y gweill. Rydym yn rhagweld y bydd negeseuon yn cael eu dosbarthu ar
draws casgliad o gyfryngau amrywiol, yn ogystal â gweithio gyda’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Deuluoedd, a byddwn yn fwy na pharod i rannu manylion ein cynigion
gyda’r pwyllgor yn y Gwanwyn pan fyddant wedi’u datblygu ymhellach.
Argymhelliad 17
Bod Llywodraeth Cymru yn darparu, cyn dechrau Cyfnod 3, Asesiad diwygiedig o’r
Effaith ar Hawliau Plant. Dylai’r Asesiad hwn ystyried effaith y Bil ar blant yn gyffredinol,
nid dim ond y rhai sy’n gymwys o dan ei ddarpariaethau ar gyfer y cynnig gofal plant.
Mae hyn yn arbennig o bwysig yng ngoleuni pryderon y Comisiynydd Plant y gallai
canlyniad anfwriadol sylw’r Bil ar blant cymwys i rieni sy’n gweithio gynyddu’r bwlch
rhwng ein plant mwyaf breintiedig a difreintiedig o ran datblygiad, eu parodrwydd ar
gyfer yr ysgol a chyrhaeddiad addysgol.
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Rwy’n derbyn egwyddor yr argymhelliad hwn.
Rwy’n deall bod y pwyllgor yn credu bod hyn yn bwysig, yn enwedig yng ngoleuni
pryderon y Comisiynydd Plant y gallai fod canlyniad anfwriadol i ffocws y Bil ar blant
cymwys rhieni sy’n gweithio, sef y gallai fod cynnydd yn y bwlch cyrhaeddiad o ran
datblygiad plant, parodrwydd ar gyfer yr ysgol a chyrhaeddiad addysgol rhwng ein plant
mwyaf breintiedig a difreintiedig.
Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Bil yn
canolbwyntio ar ddarpariaethau’r Bil ei hun ac felly mae’n berthnasol i’r plant hynny sy’n
gymwys ar gyfer y cynnig gofal plant.
Mae asesiadau effaith yn cael eu cynnal ar gyfer y cynnig gofal plant, ac yn unol ag
arfer gorau, cânt eu diweddaru’n rheolaidd. Rydym wrthi’n eu crynhoi yn asesiad effaith
integredig. Byddwn yn fwy na pharod i rannu hyn gyda’r pwyllgor pan fydd yn gyflawn,
ond bydd hyn ar y sail bod yr asesiad effaith yn ddogfen fyw ac y bydd newidiadau
pellach yn cael eu gwneud wrth i’r gwerthusiad o’n rhaglen gweithrediad cynnar barhau.
Argymhelliad 18
Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chasglu, ei dadansoddi
a’i defnyddio, fel rhan o’r gwerthusiad o’r cynnig gofal plant, i asesu effaith ei drefniadau
ar blant sy’n cael eu geni yn ystod misoedd yr haf, i lywio ffurf y cynnig gofal plant a
fydd yn cael ei gyflwyno’n genedlaethol yn y pen draw.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae mesur datblygiad plant yn gymhleth, oherwydd, ymhlith pethau eraill, mae yna
lawer o ddylanwadau a all fod yn effeithio ar ddatblygiad. Dyna pam nad oedd
effeithiau’r cynnig ar ddatblygiad plant wedi’u cynnwys yn y fanyleb ar gyfer gwerthuso’r
flwyddyn gyntaf o weithrediad cynnar, heb sôn am yr effeithiau ar blant a aned yn yr haf
fel carfan benodol. O ganlyniad, ni fydd modd cynnwys hyn yn yr adroddiad sy’n
ymwneud â gwerthuso’r flwyddyn gyntaf o weithrediad cynnar gan na allwn gasglu’r
data’n hyderus yn ôl-weithredol.
Fodd bynnag, mae’n rhywbeth y byddwn yn gofyn i’r gwerthuswyr ei ystyried ar gyfer yr
ail flwyddyn o weithrediad cynnar, sef yr adroddiad y byddem yn ei ddisgwyl ym mis
Tachwedd 2019.
Yn ogystal â hyn, rydym yn dechrau penderfynu ar fanylion y gwerthusiad o’r cynnig yn
y tymor hirach, yn dilyn ei gyflwyno’n genedlaethol yn 2020. Rydym yn gweithio gyda
banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) 1 i gael mynediad at isadeiledd
diogel ar gyfer cysylltu data. Dylai hyn ein galluogi i ddadansoddi gwybodaeth am blant
sy’n elwa ar y cynnig yn erbyn data arall amdanynt. Gan dybio bod y data ar gael,
dylem allu ystyried a yw’r tymor y caiff plentyn ei eni ynddo’n ystadegol debygol o gael
dylanwad ar ei ddeilliannau.
Bydd yn cymryd amser i roi’r systemau a’r gofynion data yn eu lle, ac i’r canlyniadau a
fwriadwyd o’r cynnig gael eu gwireddu. Efallai na fydd gennym dystiolaeth bendant
erbyn yr adeg y bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno’n llawn yn genedlaethol ond mae hyn
yn rhywbeth y gallwn ddychwelyd ato wrth i’r cynnig fod ar gael yn fwy eang.
Argymhelliad 19
Bod Llywodraeth Cymru yn nodi cyn y ddadl Cyfnod 1:
1

https://saildatabank.com/
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sut cyfrifwyd bod nifer y plant a fyddai’n gymwys o ran y ffaith bod eu rhieni yn
gweithio yn 40,000, fel y nodir yn y Memorandwm Esboniadol; ac
a geisiwyd amcangyfrif nifer y plant a fyddai’n gymwys yn y tymor ar ôl eu trydydd
pen-blwydd, ynteu ai dim ond cyfanswm nifer y plant tair oed (yn ogystal â phlant
pedair oed) a ddefnyddiwyd.

Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae Gartner, yr ymgynghoriaeth annibynnol a ddefnyddiwyd gennym i ddarparu'r
costau yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, wedi amcangyfrif y byddwn yn derbyn tua
40,000 o geisiadau – mae hyn yn cynnwys ceisiadau ar gyfer plant cymwys a
cheisiadau anghymwys, a fydd yn cael eu gwrthod. Mae'r ffigur hwn wedi'i gymhwyso'n
gyson ar draws yr holl opsiynau a gostiwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, felly gellir
gwneud cymariaethau dibynadwy rhwng senarios.
Rydym wedi defnyddio nifer o setiau data fel a ganlyn:



Er mwyn deall nifer y plant tair a phedair oed, defnyddiwyd yr ystadegau swyddogol
diweddaraf o amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer Cymru (2016) fel y cyhoeddwyd gan
y Swyddfa Ystadegau Gwladol (68,000).
Er mwyn amcangyfrif nifer y rhieni sy’n debygol o fod yn gymwys, fe wnaethom
ystyried data o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, a ddarparodd gyfradd cyflogaeth
ac enillion rhieni plant tair a phedair oed (tua 62%).

Cafwyd y ffigur o 40,000 trwy ystyried y boblogaeth tair a phedair oed yng Nghymru ar
unrhyw adeg, a nifer y plant hynny sydd â rhieni sy’n debygol o fod yn gymwys.
Rydym wedi ystyried y mis y mae plant yn cael eu geni hefyd (yn seiliedig ar ddata
ONS eto), ac wedi modelu’r nifer o wythnosau y gallent fod yn gymwys ar gyfer y
cynnig yn seiliedig ar y tymor y maent yn troi’n dair oed a’r ffordd y darperir Darpariaeth
Feithrin Cyfnod Sylfaen yn eu hardal awdurdod lleol (gan fod y cynnig hyd at 30 awr, ac
yn amrywio yn dibynnu ar yr hawl i addysg gynnar a ddarperir yn lleol).
Argymhelliad 21
Bod Llywodraeth Cymru yn neilltuo cyfran o’i chyllideb ar gyfer y cynnig gofal plant i
ddarparu cymorth ychwanegol rhwng nawr a chyflwyno’r cynnig i bawb er mwyn
hwyluso cynnydd mewn cydleoli darpariaeth gofal plant a darpariaeth addysg y
blynyddoedd cynnar. Dylai hyn gynnwys cymhellion i’r sector nas cynhelir er mwyn
cynyddu ei ddarpariaeth addysg blynyddoedd cynnar.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Rydym wedi ymgymryd â gwaith ymgysylltu helaeth gyda rhieni a darparwyr gofal plant
mewn perthynas â’r cynnig. Un o’r materion a godwyd yn gyson gan rieni yw’r her y
maent yn ei hwynebu o ran cludo plant o’u hawl addysg gynnar i’w darparwr gofal plant,
lle nad ydynt ar gael yn yr un lleoliad. Mae hyn yn bryder i ddarparwyr gofal plant hefyd,
sy’n awyddus yn aml i gynnig agweddau addysg a gofal plant y cynnig.
Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y cynnig mor glir a hawdd â phosib i bobl gael
mynediad iddo – rhan allweddol o hyn yw sicrhau ei fod yn gweithredu’n ddi-dor.
Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddais raglen grant cyfalaf o £60 miliwn, a gaiff ei rannu
dros dair blynedd (2018-21). Y prif bwrpas yw hwyluso a chefnogi cydleoli’r
ddarpariaeth addysg gynnar a gofal plant lle bynnag y bo modd. Mae hyn yn cyd-fynd
â’n hymrwymiad yn Ffyniant i Bawb i “gyflwyno model newydd o ganolfannau dysgu
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cymunedol a fydd yn darparu ystod estynedig o wasanaethau, megis gofal plant,
cymorth i rieni, dysgu i deuluoedd a mynediad at gyfleusterau i’r gymuned, a hynny oll
wedi’i ddatblygu o amgylch y diwrnod ysgol”.
Rwy’n disgwyl gwneud cyhoeddiadau ynghylch dyraniadau cyllid yn ddiweddarach eleni
a byddwn yn croesawu’r cyfle i ddychwelyd i’r Pwyllgor gyda mwy o fanylion bryd hynny.
Byddwn yn fwy na pharod hefyd i hwyluso ymweliad gan y pwyllgor i leoliadau a ariennir
trwy raglenni cyfalaf eraill Llywodraeth Cymru, megis Dechrau’n Deg, fel y gallant weld
y model yr ydym yn gobeithio ei ailadrodd.
Argymhelliad 22
Bod Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o gost/cyfraddau tâl ar draws lleoliadau a
gynhelir a rhai nas cynhelir ar gyfer gofal plant, addysg y blynyddoedd cynnar ac elfen
gofal plant Dechrau’n Deg. Dylid rhoi sylw penodol i gynyddu’r cysondeb rhwng y
gyfradd a delir fesul awr ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Nid wyf yn bwriadu cynnal adolygiad i gysoni’r cyfraddau cyflog ar gyfer darparu
gwasanaethau gofal plant Dechrau’n Deg yng Nghymru, ond byddaf yn parhau i
fonitro’r sefyllfa.
O’r tair rhaglen a grybwyllir, dim ond y gyfradd a delir mewn perthynas ag elfen gofal
plant y cynnig a gaiff ei phennu’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r
cyfraddau fesul awr a delir i leoliadau nas cynhelir sy’n cyflwyno Dechrau’n Deg ac
addysg gynnar yn cael eu trafod gan awdurdodau lleol unigol ac felly, gallant amrywio’n
sylweddol ledled Cymru. Mae awdurdodau lleol sy’n darparu gwasanaethau gofal
plant Dechrau’n Deg mewn lleoliadau a gynhelir yn talu cyflogau i staff, yn hytrach na
chyfraddau fesul awr, ac felly yn aml ni allant briodoli cyfradd tâl fesul awr. Mae hyn yn
debyg i sefyllfa awdurdodau lleol sy’n darparu addysg gynnar trwy leoliadau a gynhelir,
lle mae’r cyllid yn rhan o gyllideb gyffredinol yr ysgol.
Gall cymharu cyfraddau tâl a delir i ddarparwyr gofal plant Dechrau’n Deg gyda
darparwyr addysg a gofal plant eraill fod yn broblem am y rhesymau canlynol:
 Y cymarebau staffio uwch sy’n ofynnol ar gyfer darparu gwasanaethau gofal plant
Dechrau’n Deg ar gyfer plant dwy i dair oed.
 Disgwylir i wasanaethau Dechrau’n Deg fod o ansawdd uwch na’r ddarpariaeth
gyffredinol ac fe’u cyflwynir ar sail rhan amser, sef 2.5 awr y dydd.
Bwriedir gwneud gwaith ychwanegol er mwyn llywio cyfradd y cynnig. Mae
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi casglu data gan ddarparwyr yn y gorffennol ar
faint a godir ar rieni neu warcheidwaid am ofal plant ar gyfer plant dan bump oed, ac
mae Llywodraeth Cymru’n ystyried y gofynion yn y dyfodol o ran gwybodaeth am
gostau/cyfraddau ar draws lleoliadau mewn partneriaeth ag AGC.
Byddwn yn dysgu hefyd o’r astudiaethau achos o gostau a gynhaliwyd yn Lloegr gan yr
Adran Addysg, a disgwylir ei hadroddiad yn hydref 2018.
Argymhelliad 23
Bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau diwygiedig i awdurdodau lleol sy’n
diffinio ystyr “darpariaeth ddigonol o addysg feithrin” i warchod rhag unrhyw risg y bydd
llai na’r swm cyfredol o addysg y blynyddoedd cynnar yn cael ei ddarparu gan bob
awdurdod lleol unwaith y bydd y cynnig gofal plant ar waith.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
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Mater i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yw’r cyfrifoldeb am ddarparu addysg
gynnar trwy ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen.
Nid yw’r sail ddeddfwriaethol ar gyfer addysg gynnar wedi newid ers i’r canllawiau
gwreiddiol gael eu cyhoeddi, fodd bynnag, rydym yn derbyn bod y cyd-destun polisi
wedi newid yn sylweddol gyda chyflwyniad y cynnig. Er mwyn adlewyrchu’r cyd-destun
polisi sy’n newid, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ganllawiau
diwygiedig o dan adran 118(2)(b) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 ar 14
Medi 2018.
https://beta.gov.wales/foundation-phase
Mae’r canllawiau diwygiedig yn gwbl glir bod addysg ran-amser yn golygu o leiaf 10 awr
yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol.
Nid oes unrhyw awdurdod lleol yn darparu llai na’r 10 awr o isafswm oriau addysg
gynnar, fel y nodir yn y canllawiau gwreiddiol, ac mae llawer yn darparu mwy.
Argymhelliad 24
Bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn i fyfyrio a
gweithredu ar y gwersi a ddysgwyd o werthusiad y fframwaith arolygu ar y cyd, gyda’r
bwriad o drafod trefniadau mwy syml.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae swyddogion wedi cyfarfod ag Estyn ag AGC i drafod peilot y system arolygu ar y
cyd ar gyfer lleoliadau nas cynhelir a ariennir gan awdurdodau lleol i ddarparu addysg
ar gyfer plant tair a phedair oed. Dywed Estyn ac AGC bod y peilot wedi bod yn
llwyddiannus gyda phrofiadau’n gadarnhaol i raddau helaeth ar gyfer darparwyr a staff,
a chefnogir hyn gan y gwerthusiad a gynhaliwyd gan Ymchwil Arad a Sefydliad Iechyd a
Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol De Cymru.
Bydd AGC ac Estyn yn cynnal arolygiad ar y cyd o ddarparwyr nas cynhelir unwaith y
byddant mewn cyfnod o chwe blynedd a byddant yn defnyddio fframwaith arolygu ar y
cyd cyffredin i alluogi gwell cydlyniad mewn trefniadau arolygu. Bydd yr holl broses o’r
ymweliad arolygu, yr adborth i ddarparwyr, a sicrhau ansawdd yn cael ei hintegreiddio
a’i chynnal ar y cyd gan AGC ac Estyn. Cyhoeddir y canlyniadau arolygu ar wefannau
AGC ac Estyn mewn un adroddiad a byddant yn cynnwys dyfarniadau yn erbyn pob
thema. Bydd hyn yn symleiddio trefniadau ond nid yn cyfaddawdu dyletswyddau a
rhwymedigaethau deddfwriaethol yr arolygiaethau. Rhagwelir y bydd yr adolygiadau’n
cychwyn ym mis Ionawr 2019.
Argymhelliad 25
Bod Llywodraeth Cymru, cyn y ddadl Cyfnod 1, yn derbyn argymhellion y Pwyllgor
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ymwneud â’r cynnig gofal plant yn
ei adroddiad ar ei ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Bydd Llywodraeth Cymru’n ymateb i argymhellion y Pwyllgor Cydraddoldeb,
Llywodraeth Leol a Chymunedau, gan gynnwys i’r argymhellion hynny sy'n ymwneud yn
benodol â gofal plant. Cyhoeddir yr ymateb yn unol â'r Rheolau Sefydlog.
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Argymhelliad 26
Bod Llywodraeth Cymru yn dileu’r hawl i ddarparwyr wneud cais am daliadau
ychwanegol.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae’r farchnad gofal plant ledled Cymru yn un amrywiol, gydag amrywiaeth o
ddarparwyr yn cynnig gwahanol wasanaethau yn seiliedig ar anghenion lleol. Ar unrhyw
un adeg mae oddeutu 50% o ddarparwyr sydd wedi’u cofrestru gyda AGC yn
warchodwyr plant, ond mae tua 62% o leoedd gofal plant ar gyfer plant dan bump oed o
fewn meithrinfeydd dydd2. Mae darparwyr yn cynnig gwahanol wasanaethau, gydag
amrywiadau’n dibynnu ar eu horiau gweithredu; y gwasanaethau sydd ar gael ar eu
safle a’r model busnes a ddefnyddiant.
Mae darpariaeth bwyd a byrbrydau yn enghraifft dda o hyn. Er bod gan y mwyafrif
sylweddol o feithrinfeydd dydd gyfleusterau i ddarparu bwyd a byrbrydau ar y safle, nid
yw’r un peth yn wir bob amser am leoliadau gofal sesiynol, megis Cylchoedd Meithrin, a
all fod yn gweithredu mewn neuadd eglwys sydd heb gyfleusterau arlwyo sydd wedi’u
trwyddedu a’u cymeradwyo’n llawn. Efallai na fydd rhai gwarchodwyr plant am gofrestru
eu ceginau domestig gyda’r Asiantaeth Safonau Bwyd ac felly gallant ddewis peidio â
darparu gwasanaeth sy’n cynnwys arlwyo hefyd. Bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y
cyfraddau y codant. Mae’r un peth yn wir am gostau cludiant, a fydd yn amrywio yn ôl
pellteroedd, costau tanwydd a’r math o gludiant.
Pan oeddem yn ystyried y dystiolaeth ar gyfraddau, daeth yn amlwg bod gennym dri
dewis:
 Talu cyfradd mewn perthynas â’r gofal plant, a chaniatáu i ddarparwyr godi tâl ar
rieni am wasanaethau ychwanegol a gynigir megis bwyd a chludiant;
 Talu cyfradd a oedd yn cynnwys bwyd a chludiant i bob darparwr, boed y darparwr
yn cynnig y gwasanaeth hwnnw ai peidio; neu
 Talu gwahanol gyfraddau i ddarparwyr yn dibynnu ar y gwasanaethau a gynigiwyd
ganddynt.
Buom yn trafod yr opsiynau hyn gyda’r sector gofal plant a chydag awdurdodau lleol. Fe
wnaethom edrych ar y gwersi sy’n dod i’r amlwg yn Lloegr hefyd, lle mae cyfradd
amrywiol yn cael ei thalu yn dibynnu ar leoliad y lleoliad, ond mae symiau ychwanegol
am fwyd a chludiant yn cael eu codi ar rieni. Ein casgliad oedd bod un gyfradd yn fwy
tryloyw, ac yn haws i’r sector a’r rhieni ei deall.
Fodd bynnag, wrth ganiatáu i dâl ychwanegol gael ei godi am fwyd a chludiant,
roeddem yn ymwybodol y gallai hynny olygu costau sylweddol i rieni, a dyma pam y
gwnaethom gyhoeddi cyfarwyddyd sy’n pennu uchafswm i’r gyfradd ar gyfer bwyd. Mae
hyn yn wahanol iawn i Loegr lle nad oes unrhyw ganllawiau ar waith ac mae tystiolaeth
anecdotaidd yn dangos bod rhieni’n wynebu taliadau ychwanegol o fwy na £15 y dydd.
Byddai dileu’r hawl i godi ffioedd ychwanegol am eitemau megis bwyd a chludiant yn
golygu y byddai’n rhaid i’r costau hyn gael eu cynnwys yn y gyfradd a delir i ddarparwyr
gan Lywodraeth Cymru. At hynny, byddai angen cyfradd amrywiadwy er mwyn sicrhau
bod yr hyn rydym yn ei dalu’n adlewyrchu’r gwasanaeth a gynigir, gan ddod â
chymhlethdod ychwanegol ar adeg pan rydym hefyd yn wynebu galw i safoni cyfraddau
ar draws detholiad o raglenni blynyddoedd cynnar.

Yn seiliedig ar ddata Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth Arolygiaeth Gofal
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Byddaf yn parhau i adolygu’r mater o gostau ychwanegol, a byddaf yn edrych ar hyn eto
fel rhan o’r adolygiad o’r gyfradd cyn cyflwyno’r cynnig yn genedlaethol. Fodd bynnag,
nid oes gennyf fwriad i’w dileu ar hyn o bryd.
Argymhelliad 27
Bod Llywodraeth Cymru yn asesu, fel mater o flaenoriaeth, sawl darparwr sy’n codi
taliadau ychwanegol o fewn yr Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar a pham
maent yn gwneud hynny.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn
Mae gwybodaeth am daliadau ychwanegol yn cael ei chasglu fel rhan o’r arolygon rhieni
a darparwyr sy’n cael eu cynnal er mwyn gwerthuso blwyddyn gyntaf gweithrediad
cynnar. Byddwn mewn sefyllfa well i asesu a yw taliadau ychwanegol yn cael eu codi ai
peidio, a lefel unrhyw daliadau, yn yr hydref. Rhoddaf ddiweddariad ar y mater hwn wrth
i’r gwaith ar y cynnig ddatblygu, ac fel y nodir uchod, byddaf yn parhau i adolygu’r mater
o gostau ychwanegol.
Argymhelliad 28
Bod Llywodraeth Cymru yn ystyried, yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd yn yr Awdurdodau
Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar, i ba raddau mae darparwyr yn codi taliadau
ychwanegol, gan godi’r gyfradd fesul awr o £4.50 yn ôl yr angen er budd cynaliadwyedd
darparwyr a sicrhau eu bod yn cael eu had-dalu am wir gost eu darpariaeth.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Roedd y gyfradd a bennwyd ar gyfer gweithredu’r cynnig yn gynnar yn seiliedig ar
wybodaeth am daliadau a godwyd a chyfraddau yn 2016. Byddwn yn adolygu hyn cyn
cyflwyno’r cynnig yn genedlaethol yn 2020, gan ystyried llu o ffactorau, gan gynnwys
effaith y cyflog byw cenedlaethol ac amodau ehangach y farchnad. Byddaf yn parhau i
adolygu’r mater o gostau ychwanegol.
Argymhelliad 29
Bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu, cyn y ddadl Cyfnod 1, y trafodaethau y mae wedi
eu cynnal gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi ynghylch y costau a’r amserlenni tebygol
sy’n gysylltiedig ag unrhyw newid i’r cap incwm, ac ar ba sail mae’r Gweinidog wedi
datgan y gallai newid o’r fath fod yn bosibl yn y dyfodol.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae swyddogion wedi trafod y trothwy enillion uchaf presennol o £100,000 gyda
CThEM a goblygiadau terfyn enillion uchaf llai. Mewn egwyddor, nid yw cyfradd
wahanol yn broblem ym marn CThEM. Fodd bynnag, mae yna ystyriaethau ymarferol y
mae’n rhaid eu hystyried.
Ein bwriad wrth ddefnyddio CThEM fel ein hasiant ar gyfer prosesu ceisiadau ar gyfer y
cynnig, yw defnyddio’r platfformau presennol - y rhai digidol a’r rhai nad ydynt yn
ddigidol - sydd gan CThEM ar gyfer ceisiadau ar gyfer Gofal Plant Di-dreth a’r cynnig
gofal plant yn Lloegr. Mae’r naill blatfform a’r llall wedi’u hadeiladu o amgylch trothwy
enillion uchaf o £100,000. Adeg ein trafodaethau, dywedodd CThEM y byddai gwneud y
newidiadau angenrheidiol i’r platfformau digidol a’r rhai nad ydynt yn ddigidol yn golygu
costau ychwanegol o oddeutu £1 miliwn. Byddai hon yn gost untro gychwynnol. Fodd
bynnag, roedd yn amcangyfrif bras iawn, yn dibynnu i raddau helaeth ar yr angen am
waith ychwanegol i asesu maint y newidiadau angenrheidiol yn llawn, oedd yn cynnwys
mwy o gydymffurfiaeth a galwadau ffôn oherwydd dryswch rhieni. Nid ydym wedi gofyn i
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CThEM am ddadansoddiad mwy manwl o oblygiadau cymhwyso cap gwahanol yng
Nghymru ar y costau.
Yn fwy diweddar, mae CThEM wedi cadarnhau y gallai newid o’r fath arwain at oedi o
hyd at 12 i 18 mis hefyd wrth gyflwyno’r platfformau digidol a’r rhai nad ydynt yn ddigidol
i gefnogi’r cynnig.
Bydd rhieni sy’n cael mynediad at y cynnig yng Nghymru yn gallu cael mynediad at Ofal
Plant Di-dreth yr un pryd hefyd. Bydd alinio ein cynnig gofal plant a Gofal Plant Di-dreth
yn lleihau’r risg o ddryswch ymhlith rhieni a darparwyr naill ochr y ffin a’r llall ac yn creu
ymdeimlad o degwch a chydraddoldeb.
Os oes gwersi i’w dysgu o flwyddyn gyntaf gweithrediad cynnar y cynnig neu pan
fyddwn ni’n cyflwyno ein cynnig yn genedlaethol, byddwn yn adolygu’r meini prawf
cymhwysedd ac yn ystyried addasiadau fel sy’n briodol.
Argymhelliad 30
Bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun peilot y cynnig gofal plant i lond llaw o’r
wardiau mwy cyfoethog yn yr Awdurdodau Lleol presennol sy’n Weithredwyr Cynnar, i
brofi i ba raddau y mae’r cynnig yn parhau i fod yn un a gymerir i raddau helaeth gan y
rhai sy’n ennill llai na’r cyflog cyfartalog canolrifol.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae’r cynnig ar gael mewn 13 awdurdod lleol ledled Cymru bellach, gyda’r cynnig yn
dechrau cael ei gyflwyno yng Ngheredigion, Conwy, Castell-nedd Port Talbot,
Casnewydd, Torfaen a Wrecsam ym mis Medi 2018. Bydd y gwaith o’i gyflwyno yng
Nghaerdydd yn cychwyn yn ddiweddarach y tymor hwn. Mae hyn yn cynnwys rhai o’r
wardiau mwy cefnog yng Nghymru, gan ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog
Cymru fel sail ar gyfer yr asesiad hwnnw. Bydd hyn yn rhoi rhagor o dystiolaeth am y
gyfradd fesul awr a ddefnyddir ar gyfer y cynnig ar hyn o bryd.
Mae’r cynlluniau ar gyfer dechrau darparu yn yr awdurdodau sy’n weddill yn datblygu’n
dda ac rwy’n gobeithio gwneud cyhoeddiad ar amseru yn ddiweddarach y mis hwn, yn
amodol ar gwblhau’r trafodaethau hynny.
Argymhelliad 31
Bod Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar ganfyddiadau’r gwerthusiad sydd i ddod (ac, os
caiff ei dderbyn, unrhyw ddata sy’n dod i’r amlwg o ganlyniad i argymhelliad 30), yn
adolygu’r cap incwm o £100,000 fesul rhiant.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn
Rwyf wedi ymrwymo’n flaenorol i gadw’r mater hwn dan ystyriaeth. Os teimlwn fod
angen ailedrych ar hyn ar unrhyw adeg, yna rwy’n fwy na pharod i wneud hynny. Byddai
hyn yn gofyn am drafodaeth gyda CThEM am y gost a’r amser sy’n gysylltiedig â
gwneud newidiadau i’r platfformau digidol a’r rhai nad ydynt yn ddigidol ar gyfer asesu
cymhwysedd, fel yr amlinellir uchod.
Argymhelliad 32
Bod Llywodraeth Cymru yn monitro’n agos y defnydd o gynllun peilot y cynnig gofal
plant yn yr Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar ac yn cyhoeddi manylion y
gwariant o fis Mawrth i fis Awst 2018 cyn y ddadl Cyfnod 1 ym mis Medi.
Rwy’n derbyn egwyddor yr argymhelliad hwn
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Mae Llywodraeth Cymru’n monitro gweithrediad cynnar yn fanwl. Fodd bynnag, ni
dderbynnir ceisiadau ariannol gan awdurdodau ar gyfer mis Awst tan ar ôl y ddadl ar yr
Egwyddorion Cyffredinol. Rwy’n fwy na pharod i rannu data gyda’r pwyllgor pan fydd ar
gael a byddaf yn ysgrifennu eto gyda manylion y niferoedd sy’n manteisio ar y cynnig a
gwariant am y flwyddyn gyntaf y gweithrediad cynnar cyn gynted ag y bo modd.
Bydd dadansoddiad o’r data monitro yn cael ei gyhoeddi fel rhan o’r adroddiad
gwerthuso ar weithrediad cynnar ym mis Tachwedd 2018.
Argymhelliad 33
Bod Llywodraeth Cymru, ar fyrder, yn ailystyried gallu ysgolion i gyflawni’r cynnig gofal
plant llawn yn uniongyrchol.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae’r cyfyngiadau sy’n ymwneud â chofrestru ysgolion ar gyfer darparu gofal plant i’w
gweld yng Ngorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. Byddaf
yn cyhoeddi galwad am dystiolaeth mewn perthynas â’r Gorchymyn hwn yn yr hydref a
byddem yn disgwyl i fwy o wybodaeth ynghylch y pryderon hyn ddod i’r amlwg fel rhan
o’r adolygiad hwnnw. Byddwn yn croesawu’r cyfle i rannu’r ymatebion gyda’r pwyllgor.
Mae modd i ysgolion gofrestru i ddarparu gofal plant ar y safle ar hyn o bryd, yn amodol
ar glustnodi person cyfrifol.
Argymhelliad 34
Bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canfyddiadau ei adolygiad o Orchymyn Eithriadau
Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 cyn dechrau Cyfnod 3, er mwyn llywio
gwaith cyflwyno ac ystyried gwelliannau yr Aelodau.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Byddaf yn cyhoeddi galwad am dystiolaeth mewn perthynas â Gorchymyn Eithriadau
Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 yn yr hydref. Byddwn yn croesawu’r cyfle i
rannu’r ymatebion gyda’r pwyllgor. Fodd bynnag, nid wyf yn disgwyl i’r alwad am
dystiolaeth gael ei chwblhau cyn Cam 3.
Argymhelliad 35
Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cydbwysedd priodol rhwng cymorth cyfalaf i’r
sectorau a gynhelir a’r sectorau nas cynhelir.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae awdurdodau lleol wedi cael cais i gyd-drefnu ceisiadau am gyllid cyfalaf mewn
perthynas â’r cynnig, gan weithio gyda sectorau a gynhelir a rhai nas cynhelir. Tra bydd
y rhaglen gyfalaf yn talu am 100% o’r costau, rhoddir blaenoriaeth i ariannu lleoliadau
gofal plant sy’n rhan o brosiect llawer mwy (lle bo’n briodol) sy’n defnyddio ffynonellau
ariannu eraill, megis Ysgolion yr 21ain Ganrif neu arian Rhaglen Addysg neu’r
Gymraeg.
Pan fydd lleoliad newydd yn cael ei ddatblygu (hyd yn oed o fewn tir presennol ysgol)
dylid gwneud hyn mewn ymgynghoriad â’r sector gofal plant a dim ond lle nad oes
unrhyw opsiwn ymarferol arall y dylai fod mewn lleoliad a gynhelir gan yr awdurdod
lleol. Ni fydd cyllid ar gael ar gyfer darpariaeth a fyddai’n cystadlu’n uniongyrchol â’r
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sector nas cynhelir a dim ond lle mae prosesau cadarn ar waith er mwyn sicrhau
diogelwch y buddsoddiad y caiff darparwyr preifat eu hariannu.
Argymhelliad 36
Bod Llywodraeth Cymru yn ymateb yn fanwl i gyfrifiadau Gofal Cymdeithasol Cymru o
ddiffyg yn y gweithlu fel y manylir ym mharagraff 324 yr adroddiad hwn. Dylid darparu’r
ymateb hwn cyn y ddadl Cyfnod 1, er mwyn llywio ystyriaethau’r Aelodau ynghylch y
graddau y bydd pwrpas datganedig y Bil o annog rhagor o bobl yn ôl i’r gwaith yn cael ei
effeithio os nad oes gan y sector y capasiti i ddarparu gofal plant i bob teulu cymwys.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Ym mis Rhagfyr 2017 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun deng mlynedd ar
gyfer y gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar. Ei nod yw proffesiynoli’r
sector gofal plant i ddod yn un y mae cymdeithas yn ei adnabod fel sector sy’n cynnig
gofal plant o ansawdd uchel, sy’n hyblyg a fforddiadwy ac yn cydnabod gweithlu’r sector
fel un medrus iawn.
Cydnabyddir yn eang bod y sector yn cael ei ystyried yn sector sgiliau isel a thâl isel yn
aml, ac yn un mae rhieni’n ei ystyried yn werthfawr ac yn barod i dalu am eu gofal plant.
Er mwyn cydnabod yr angen i annog newid diwylliant ar draws y sector ac i gydnabod
rôl hanfodol y sector fel galluogydd economaidd - sicrhau bod rhieni a gofalwyr yn gallu
cael mynediad at waith ac a pharhau ynddo - mae’r cynllun yn rhoi ymrwymiad i
flaenoriaethu cymorth buddsoddi i annog y sector i ddatblygu ei gapasiti a’i allu i dyfu’n
fwy cynaliadwy.
Felly yn ystod tair blynedd gyntaf ei weithrediad, bydd y cynllun gweithlu’n datblygu dull
wedi’i dargedu at gymorth busnes a chymorth sgiliau. Mae’r dull hwn ar y gweill, a dyma
ambell enghraifft o’r gwaith sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd:
 Bydd rhaglen brentisiaethau Llywodraeth Cymru’n cadw mynediad i lefel 2 fel llwybr
dilyniant i gymwysterau lefel uwch, gan gefnogi cyflogwyr a gweithwyr cyflogedig i
hyfforddi a datblygu yn y sgiliau sy’n briodol ar gyfer y sector;
 Bydd casgliad newydd o gymwysterau gofal plant yn cael ei ddatblygu yn barod i’w
gyflwyno ym mis Medi 2019 ar draws lefelau 2 i 5 a bydd y rhaglen brentisiaethau’n
cefnogi’r gweithlu newydd a’r gweithlu presennol i gael mynediad at y cymwysterau
hyn.
Er mwyn cefnogi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y sector, bydd y rhaglen Cynnydd ar
gyfer Llwyddiant (PfS) (a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop), a ddatblygwyd i
helpu i gynyddu capasiti a gallu o fewn y sector gofal plant, chwarae a blynyddoedd
cynnar neu drwy ddarparu cymorth i ymarferwyr presennol wella’u sgiliau ar draws
lefelau 2 a 3. Gan adeiladu ar y cyflawniad hwn, mae fy swyddogion yn ystyried y ffordd
orau o ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop i sicrhau bod y rhaglen yn ategu ac yn
gwella’r ddarpariaeth sydd eisoes ar gael drwy gyfrwng prentisiaethau a rhaglenni
sgiliau eraill ac yn parhau i gefnogi ymarferwyr preennol i wella ac ehangu eu lefelau
sgiliau.
Rydym wedi bod yn gweithio hefyd ar ffyrdd newydd o annog amrywiaeth ar draws y
gweithlu ac wedi cynnal y prosiect Childcare Works mewn partneriaeth â Chymdeithas
Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA). Mae Childcare Works yn targedu’r rhai sy’n
economaidd anweithgar ar hyn o bryd ond sydd â’r sgiliau a’r nodweddion personol
cywir i weithio gyda’n plant ifanc. Mae nifer o ganlyniadau llwyddiannus wedi deillio o’r
prosiect ac mae ail gam yn cael ei ystyried.
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Mae’r sector yn economi gymysg sy’n cynnwys sefydliadau preifat a thrydydd sector yn
ogystal â rhai yn y sector cyhoeddus. Yn y pen draw sefydliadau preifat a thrydydd
sector sydd i benderfynu beth yw’r ffordd orau o greu swyddi yn eu busnesau a recriwtio
a hyfforddi eu gweithlu
Fodd bynnag, mae creu swyddi yn y sector yn dibynnu ar nifer o ffactorau, ac mae
Llywodraeth Cymru’n cydnabod yn llawn yr heriau ariannol y mae’r sector yn eu
hwynebu ar hyn o bryd yn yr hinsawdd economaidd hon. Dyna pam mae’r cynllun
gweithlu deng mlynedd yn darparu ymrwymiad i flaenoriaethu buddsoddiad yn y sector
yn nhymor y Cynulliad hwn
Rwy’n gweithio gyda’m cydweithwyr yn y Cabinet ar yr ysgogwyr sydd gan Lywodraeth
Cymru i gefnogi twf busnes yn y sector, er enghraifft, rwy’n cynnal trafodaeth gydag
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid am fwy o Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach i’r
sector gofal plant ac mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi
cynnig arian grant o £100,000 i gefnogi busnesau newydd a meithrinfeydd presennol i
ehangu.
Byddwn yn parhau i fonitro sut y gellir gwella’r cynlluniau hyn i gynorthwyo’r sector yn y
ffordd orau i allu manteisio’n llawn ar ymrwymiad y cynnig gofal plant.
Argymhelliad 37
Bod Llywodraeth Cymru, yn unol ag argymhellion Comisiynydd y Gymraeg, yn gweithio
i integreiddio’r cynnig gofal plant gyda strategaeth Cymraeg 2050, yn defnyddio
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg i bennu targedau mewn perthynas â
darpariaeth gofal plant Cymraeg, a diwygio’r ffordd o gasglu a rhannu data gofal plant i
sicrhau bod yr holl gynllunio yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy.
Rwy’n derbyn egwyddor yr argymhelliad hwn.
Cyfrifoldeb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yw materion yn ymwneud â
chynllunio ieithyddol. Mae Bwrdd Cynghori Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg
wedi dechrau ystyried sut i gryfhau’r cysylltiadau rhwng cynllunio darpariaeth gofal plant
cyfrwng Cymraeg ac addysg statudol. Mae hyn yn rhedeg ar draws nifer o raglenni a
mentrau ac mae’n ehangach na’r cynnig ar ei ben ei hun. Bydd mynediad at ddata gwell
yn allweddol i fynd â’r gwaith hwn yn ei flaen ac rydym wedi bod yn trafod hyn gyda
nifer o randdeiliaid gan gynnwys Comisiynydd y Gymraeg ac AGC.
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Eitem 3.3

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 3

Huw Irranca-Davies AC/AM
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
Minister for Children, Older People and Social Care

Ein cyf: MA - L/HID/0441/18
Mick Antoniw
Cadeirydd
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel
Caerdydd
CF99 1NA
18 Medi 2018
Annwyl Mick,
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
Diolch i’r pwyllgor am ystyried Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 ac am yr
adroddiad a gyhoeddwyd ar 28 Mehefin 2018.
Rwyf wedi nodi pryderon y pwyllgor ynglŷn â'r ffordd y cafodd y Bil ei lunio a barn y pwyllgor
nad yw'r llywodraeth wedi llwyddo i daro'r cydbwysedd cywir rhwng yr hyn sydd ar wyneb y
Bil a’r hyn sydd wedi'i gynnwys drwy is-ddeddfwriaeth.
Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion adolygu'r cydbwysedd rhwng yr hyn sydd ar wyneb y Bil a'r
hyn sydd i’w gynnwys drwy reoliadau. O ganlyniad, byddaf yn cyflwyno gwelliannau'r
llywodraeth, a fydd yn helpu i ymateb i argymhellion y pwyllgor ac yn helpu i egluro pwrpas
arfaethedig y Bil.
Drwy gynnwys mwy o wybodaeth am bwy sy'n “blentyn cymwys” ar wyneb y Bil, rwy'n
gobeithio y lleddfir pryderon y pwyllgor ynghylch y potensial i’r Bil, fel y'i drafftiwyd, gael ei
ddefnyddio “i ddilyn polisi cwbl wahanol i'r hyn sydd wedi’i gynnwys yn y Memorandwm
Esboniadol, er enghraifft, gofal ar ôl yr ysgol i blant 8 i 13 oed.”
Rwyf wedi cydbwyso barn y pwyllgor yn hyn o beth ag argymhelliad 10 gan y Pwyllgor
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sy'n cyflwyno’r achos dros gynnal hyblygrwydd ar gyfer y
dyfodol o ran oedran plant cymwys.
Wrth ymateb i argymhellion y tri phwyllgor sydd wedi craffu ar y Bil, rwyf wedi ceisio sicrhau
cydbwysedd gofalus, ond mae’n anochel y bu adegau pan oedd rhaid i mi ddewis un ochr
yn hytrach na'r llall.
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Huw.Irranca-Davies@llyw.cymru
Correspondence.Huw.Irranca-Davies@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Rwyf yn nodi pryderon y pwyllgor hefyd nad yw'r Cynulliad Cenedlaethol yn craffu ar y
cynllun gweinyddu. Yn fy ymateb i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, rwyf wedi cynnig
rhannu fframwaith cychwynnol ar gyfer cynllun gweinyddu gyda'r pwyllgor cyn Cyfnod 3.
Rwyf wedi dweud hefyd y byddwn yn croesawu'r cyfle i ddychwelyd i'r pwyllgor yn y
gwanwyn gyda chynllun drafft.
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i'ch gwneud yn ymwybodol o newid yn y trefniadau cyflawni
ar gyfer ail flwyddyn gweithredu'r cynnig gofal plant yn gynnar a fydd yn cael effaith ar yr
opsiynau yn Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil.
Yn y flwyddyn gyntaf, ymgymerodd pob awdurdod lleol â'r broses lawn eu hunain, gan
gynnwys asesu ceisiadau a phrosesu taliadau i ddarparwyr gofal plant. Ar gyfer y cyfnod
gweithredu'n gynnar sy’n weddill hyd nes y caiff ei gyflwyno'n genedlaethol yn 2020,
byddwn yn gofyn i awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth, gydag un awdurdod yn
derbyn a phrosesu ceisiadau ar ran eraill ac yn gwneud y taliadau perthnasol. Bwriad hyn
yw lleihau'r costau sydd eisoes wedi eu gwario ac na ellir eu hadennill yng nghyswllt dull
gweithredu na fyddwn yn bwrw ymlaen ag ef am byth a sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf
posibl i drethdalwyr.
Bydd y dull hwn yn cael ei ychwanegu at Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil fel pumed
opsiwn yn ystod Cyfnod 2. Bydd y data'n cael ei rannu cyn gynted ag y bydd ar gael, er na
ddisgwylir iddo wneud gwahaniaeth sylweddol i gydbwysedd y costau rhwng ein hopsiwn
dewisol o ddefnyddio CThEM a'r opsiynau eraill.
Mae Atodiad A yn rhoi ymateb manylach i'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Materion
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystod proses graffu Cyfnod 1.
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at gadeiryddion y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r
Pwyllgor Cyllid er gwybodaeth.

Yn gywir

Huw Irranca-Davies AC/AM
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
Minister for Children, Older People and Social Care
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Atodiad A
Argymhelliad 1
Dylai’r Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad Cenedlaethol ar gynnydd
y trafodaethau cydsynio â Llywodraeth y DU yn ystod dadl Cyfnod 1.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Rwyf yn falch o ddweud bod pob cydsyniad angenrheidiol ar gyfer y darpariaethau rhannu
gwybodaeth yn adrannau 4 a 5 y Bil wedi'i sicrhau. Roedd cydsyniad Prif Ysgrifennydd y
Trysorlys wedi'i sicrhau cyn cyflwyno'r Bil a sicrhawyd cydsyniad yr Ysgrifennydd Cartref a'r
Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, drwy Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ar 28
Mehefin. Roedd fy llythyr ar 9 Gorffennaf at y Llywydd, yr anfonwyd copi ohono at
gadeiryddion pwyllgorau, yn cadarnhau hyn. Byddaf yn darparu diweddariad, fel y
gofynnwyd, yn ystod dadl Cyfnod1.

Argymhelliad 2
Nid ydym yn fodlon ar y cydbwysedd rhwng yr hyn sydd ar wyneb y Bil a’r hyn sydd
i’w gynnwys drwy is-ddeddfwriaeth. Dylai’r Gweinidog gynnal adolygiad sylfaenol o’r
cydbwysedd cyn trafodion Cyfnod 2, â’r amcan o amserlenni gwelliannau yng
Nghyfnod 2 i sicrhau bod bwriad polisi’r Bil yn fwy eglur o lawer.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Rwyf wedi gwrando ar bryderon y pwyllgor hwn a rhai'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg am y cydbwysedd rhwng yr hyn sydd ar wyneb y Bil a'r hyn sydd i’w gynnwys drwy
is-ddeddfwriaeth ac wedi cynnal adolygiad.
Credaf fod yna achos cryf, gan fod hwn yn Fil technegol, dros roi’r rhan fwyaf o'r manylion
gweithredol mewn rheoliadau ac mewn cynllun gweinyddu yn hytrach nag ar wyneb y Bil.
Fodd bynnag, rwyf yn cydnabod ei bod yn bwysig bod y Bil yn glir ynghylch ei ddiben
bwriedig, ond gan gadw rhywfaint o hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer unrhyw addasiadau
bach a allai fod yn angenrheidiol yng ngoleuni tystiolaeth sy'n dod i'r amlwg o'r adroddiadau
gwerthuso neu i ddarparu ar gyfer dyheadau polisi gweinyddiaethau yn y dyfodol. Gyda hyn
mewn golwg, rwyf yn ystyried cyflwyno gwelliant i'r Bil, gyda'r bwriad o fynd i'r afael ag
argymhelliad 5 hefyd.
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Argymhelliad 3
Dylai’r Gweinidog ystyried cynnwys yn y Bil ddarpariaethau a fyddai’n ei gwneud yn
ofynnol i Lywodraeth Cymru adolygu a diddymu’r ddeddfwriaeth (pe byddai wedi’i
deddfu a’i dechrau). Dylai darpariaethau o’r fath sicrhau:
 y cynhelir yr adolygiad ar ôl cyfnod priodol ac y caiff ei gasgliadau eu cynnwys
mewn adroddiad a gaiff ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol, a’i drafod
ganddo;
 os bydd yr adolygiad yn dangos nad yw’r ddeddfwriaeth yn gweithredu fel y
bwriadwyd (er enghraifft), dylid ei diddymu. Dylai’r ddarpariaeth machlud
ddilyn y dull sydd wedi’i gynnwys ym Mil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am
Alcohol) (Cymru).
Dylai’r Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad Cenedlaethol am
ganlyniad ei ystyriaethau yn ystod dadl Cyfnod 1 ar y Bil.
Rwyf yn parhau i archwilio'r opsiynau sydd ar gael mewn perthynas â'r argymhelliad hwn.
Nid wyf yn credu bod darpariaethau adolygu fel hyn yn briodol ar gyfer pob deddfwriaeth
nac y byddai hyn yn addas yng nghyd-destun pŵer i ddarparu cyllid. Fodd bynnag, rwyf yn
cydnabod y gall eu cynnwys fod yn fanteisiol mewn rhai achosion.
Rwyf yn ystyried y ffordd orau o fynd i'r afael â'r pwyntiau a wnaethoch mewn perthynas ag
argymhelliad pedwar, ynghyd â'r rhai a wnaed gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
Rwy'n gweld bod yr argymhelliad hwn yn gysylltiedig â sut mae'r materion hynny'n cael eu
datblygu.
Byddaf yn ysgrifennu at y pwyllgor i'w ddiweddaru wrth i gynigion gael eu datblygu.
Argymhelliad 4
Dylai’r Bil, ar ei wyneb, ymrwymo Llywodraeth Cymru i ddarparu ei Chynnig Gofal
Plant.
Mae cydberthynas gref rhwng yr argymhelliad hwn ac argymhelliad naw a wnaed gan y
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, sy'n galw am i'r Bil ei gwneud yn ofynnol i
Weinidogion Cymru ddarparu gofal plant a ariennir o fewn telerau'r cynnig.
Rwy'n parhau i archwilio'r opsiynau sydd ar gael i mi i ddiwallu'r argymhellion hyn, a'r
egwyddorion sy'n eu cefnogi. Byddaf yn ysgrifennu at y pwyllgor i'w diweddaru wrth i
gynigion gael eu datblygu.
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Argymhelliad 5
Dylid diwygio’r Bil fel bod y meini prawf cymhwysedd craidd sy’n ymwneud â phwy
sy’n “blentyn cymwys” neu’n “rhiant sy’n gweithio” yn ymddangos ar wyneb y Bil.
Yn sgil hynny, dylai’r Bil gynnwys darpariaeth sy’n galluogi diwygio’r meini prawf
hyn yn y dyfodol trwy reoliadau sy’n destun y weithdrefn gadarnhaol.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Rwy'n bwriadu cyflwyno gwelliannau yn ystod Cyfnod 2 i roi mwy o eglurder mewn
perthynas â phwy sy'n “blentyn cymwys”.
Rwy'n ymwybodol o argymhelliad 10 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch yr
angen i sicrhau rhywfaint o hyblygrwydd o ran oedran plant cymwys ac felly byddaf yn
ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng argymhellion y ddau bwyllgor yn hyn o beth.
Argymhelliad 6
Pe na byddai’r Gweinidog yn derbyn Argymhelliad 5, dylai’r rheoliadau a wneir o dan
adran 1 fod yn ddarostyngedig i weithdrefn uwch-gadarnhaol, yn hytrach na’r
weithdrefn gadarnhaol, er mwyn darparu gwrthbwysed i ehangder y pŵer a geisir.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae’r argymhelliad hwn yn gysylltiedig ag argymhelliad 5. Rwy'n bwriadu darparu mwy o
eglurder mewn perthynas â phwy sy'n “blentyn cymwys”, a bydd bwriad polisi'r Bil yn
gliriach o ganlyniad i hynny. Felly nid wyf yn bwriadu gwneud rheoliadau o dan adran 1 y Bil
yn ddarostyngedig i’r weithdrefn uwchgadarnhaol.

Argymhelliad 7
Nid ydym o’r farn y dylai’r gyfradd fesul awr sy’n daladwy ar gyfer y gofal plant na
phwy sy’n cael darparu gofal o’r fath fod yn faterion y dylid eu penderfynu heb graffu
gan y Cynulliad Cenedlaethol ac y dylid cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2 i
sicrhau y gwneir darpariaeth o’r fath yn y rheoliadau, yn ddarostyngedig i’r
weithdrefn gadarnhaol.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae'r gyfradd fesul awr y tu allan i gwmpas y Bil hwn.
Diben y Bil yw darparu'r sail ddeddfwriaethol sy'n angenrheidiol i ddatblygu proses ddigidol
ar gyfer ymgeisio a gwirio cymhwysedd ar gyfer y cynnig gofal plant. Nid yw'n ymestyn i
faterion yn ymwneud â'r gyfradd fesul awr, ac nid oeddem yn bwriadu i faterion o'r fath gael
eu cynnwys yng nghylch gorchwyl yr is-ddeddfwriaeth sy'n deillio o'r Bil. Yn lle hynny,
byddent o fewn y cynllun gweinyddu. Rwy'n ystyried bod materion megis pwy sy'n gallu
darparu'r gofal plant, pa gyfradd sy'n daladwy iddynt a sut a ble y gall rhieni gael mynediad
i'r cynnig yn elfennau pwysig o sut y bydd y cynllun yn gweithredu yn ei gyfanrwydd, ac
mae'n bwysig bod Aelodau'r Cynulliad yn cael cyfle i ystyried y materion hyn yn fwy manwl.
Byddwn yn croesawu cyfle i ddychwelyd i’r Pwyllgor Plant, y Pwyllgor Addysg a Phobl Ifanc
yn y gwanwyn i drafod cynllun gweinyddu drafft cychwynnol, a fydd yn ymdrin â'r materion
hyn yn fanylach.
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Mae'r gyfradd fesul awr yn amodol ar brofion sy’n parhau fel rhan o weithredu’r cynnig gofal
plant yn gynnar. Mae ardaloedd newydd yng Nghaerdydd, er enghraifft, yn cael eu
hychwanegu at y cynnig i weld a yw'r gyfradd fesul awr yn ymarferol mewn ardaloedd lle
mae cost gofal plant yn uwch nag mewn rhannau eraill o Gymru.
Drwy roi manylion y gyfradd fesul awr yn y cynllun gweinyddu, yn hytrach nag mewn
rheoliadau, byddwn mewn sefyllfa well a mwy hyblyg i allu adolygu’r gyfradd fesul awr yn
gyson.
Argymhelliad 8
Dylai’r Gweinidog gyfiawnhau yn ystod dadl Cyfnod 1 pam y mae wedi dewis
cyhoeddi cynllun gweinyddu yn hytrach na rhoi canllawiau statudol i awdurdodau
lleol.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Wrth ddatblygu'r Bil hwn penderfynwyd mai’r dull gorau oedd cadw’r Bil technegol hwn yn
fyr a chanolbwyntio ar roi’r pŵer i Weinidogion Cymru wneud trefniadau ar gyfer
gweinyddu’r cynllun, gyda phwerau gwneud rheoliadau lle mae deddfwriaeth yn
angenrheidiol yn unig, er enghraifft mewn perthynas â chaniatáu i drydydd parti ddarparu
gwybodaeth ac apeliadau i'r Tribiwnlys Haen Gyntaf.
Rydym yn cynnig sefydlu cynllun gweinyddu o dan y pwerau yn adran 1 y Bil, gan nodi
manylion gweithredol sut y bydd y cynnig yn gweithio – bydd hyn yn cynnwys manylion
megis y rhaniad rhwng gofal plant ac addysg gynnar, sut mae'r cynnig yn gweithio yn ystod
gwyliau ysgol, pa ddarparwyr all gyflwyno'r cynnig a sut y bydd darparwyr yn cael eu talu, er
enghraifft.
Rhagwelir y bydd canllawiau’n ymwneud â'r cynllun (boed y rheini’n rhai statudol neu fel
arall) yn cael eu rhoi i wahanol gynulleidfaoedd. Fodd bynnag, byddant yn ategu'r cynllun.
Nid wyf o'r farn y gellir defnyddio'r canllawiau hynny yn lle cael cynllun gweinyddu: ni fyddai
hyn yn rhoi'r sicrwydd a’r cysondeb rydym angen i rieni ledled Cymru elwa arno.
Bydd angen canllawiau hefyd, yn targedu gwahanol gynulleidfaoedd. Byddant yn esbonio i
bob parti beth yw ei rôl benodol wrth gyflwyno'r cynllun gofal plant ac yn rhoi cyngor ar
gymhwyso'r cynllun. Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol wrth i ni ddatblygu'r
canllawiau.
Argymhelliad 9
Dylai’r Gweinidog, yn ystod dadl Cyfnod 1, roi eglurhad pellach ynghylch pam y
mae’n credu na fydd Llywodraeth y DU, i bob pwrpas, yn cael rhoi feto ar y trefniadau
cyllido gofal plant arfaethedig os bydd Llywodraeth y DU yn gwrthod darparu’r
cydsyniad angenrheidiol ar gyfer unrhyw reoliadau sy’n gwneud darpariaeth o dan
adrannau 4 a 5.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Bydd y Bil yn ein galluogi i sefydlu system ar gyfer ceisiadau a gwirio cymhwysedd ar gyfer
y cynnig gofal plant. Mae’r dull a ffafrir gennym yn defnyddio CThEM fel yr asiant darparu ac
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yn gofyn am fynediad at setiau data penodol sydd yn nwylo CThEM, yr Adran Gwaith a
Phensiynau a'r Swyddfa Gartref.
Mae swyddogion wedi bod yn gweithio gyda CThEM, Swyddfa Cymru ac adrannau eraill
Llywodraeth y DU ers misoedd lawer ac rwyf wedi bod yn hyderus y byddai unrhyw
gydsyniad angenrheidiol gan Lywodraeth y DU yn cael ei sicrhau.
Mae’r cydsyniadau cychwynnol hyn wedi’u cael ac mae fy swyddogion bellach yn
ymgysylltu ag adrannau perthnasol y DU ar y cam nesaf erbyn hyn, a fydd yn golygu
sicrhau cydsyniad Gweinidogion y Goron i is-ddeddfwriaeth lle mae effaith ar drydydd parti.
Nid wyf yn rhagweld y bydd cydsyniad yn rhwystr i ni gyflawni’r trefniadau arfaethedig.

Argymhelliad 10
Dylai’r Gweinidog ddarparu esboniad pellach yn ystod dadl Cyfnod 1 ynglŷn â’r
defnydd yn adran 11 o’r geiriad “rhoi disgresiwn i unrhyw berson”.
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn.
Mae'r geiriad “rhoi disgresiwn i unrhyw berson” yn eiriad safonol a ddefnyddir yn aml mewn
deddfwriaeth a bwriedir iddo sicrhau bod digon o gwmpas a hyblygrwydd deddfwriaethol
wedi'i gynnwys mewn unrhyw drefniadau gweinyddol i sicrhau y gellir ymdrin ag unrhyw
amgylchiadau eithriadol mor effeithiol â phosib.
Argymhelliad 11
Dylai’r Nodiadau Esboniadol a fydd yn cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth egluro bwriad ac
effaith y geiriad “rhoi disgresiwn i unrhyw berson” yn adran 11.
Rwyf yn derbyn yr argymhelliad hwn a bydd y Nodiadau Esboniadol yn cael eu diwygio i
fynd i'r afael â'r argymhelliad hwn yn ystod Cyfnod 2.
Argymhelliad 12
Dylid diwygio’r Bil fel bod unrhyw Orchymyn a wneir o dan adran 12(1) o’r Bil yn
destun craffu a’r weithdrefn negyddol.
Nid wyf yn derbyn yr argymhelliad hwn.
Nid yw gwneud gorchmynion cychwyn yn ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn fel arfer, gan
eu bod yn rhoi grym i’r hyn y mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi'i gymeradwyo. Mae
safbwynt Llywodraeth Cymru ar y mater hwn wedi'i egluro eisoes. Felly, ni welaf unrhyw
reswm i wyro oddi wrth y confensiwn presennol mewn perthynas â gorchmynion cychwyn.
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- Papur i'w nodi 4
EitemCYPE(5)-27-18
3.4
Huw Irranca-Davies AC/AM
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
Minister for Children, Older People and Social Care

Ein cyf/ Our ref: MA - L/HID/0442/18
Y Pwyllgor Cyllid
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel
Caerdydd
CF99 1NA

18 Medi 2018
Annwyl bawb,
Y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
Diolch yn fawr i'r pwyllgor am ei ystyriaeth o oblygiadau ariannol Bil Cyllido Gofal Plant
(Cymru) yn ystod Cyfnod 1 ac am yr adroddiad, a gyhoeddwyd ar 16 Gorffennaf 2018.
Ceir ymateb mwy manwl i’r argymhellion a'r casgliadau yn yr adroddiad yn Atodiad A. Rwy'n
falch bod y pwyllgor yn cefnogi'r opsiwn a ffefrir gennym, sef defnyddio arbenigedd Cyllid a
Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) ac adeiladu ar system sy'n bodoli eisoes, gan gydnabod y
potensial yn y Bil i ddarparu system Cymreig bwrpasol yn y dyfodol.
Rwy'n gwerthfawrogi'r geiriau o rybudd gan y pwyllgor ynghylch cynnydd mewn costau ac
rwy'n awyddus i bwysleisio fy ymrwymiad parhaus i fonitro costau'n ofalus iawn a rhoi
diweddariad i'r pwyllgor pan ddaw unrhyw wybodaeth i law.
Hoffwn achub ar y cyfle hwn i dynnu eich sylw at newid sydd ar y gweill i'r trefniadau ar
gyfer ail flwyddyn y broses o weithredu'r cynnig yn gynnar.
Yn y flwyddyn gyntaf, gwnaeth pob awdurdod lleol ymgymryd â'r broses lawn ei hunain, gan
gynnwys asesu'r ceisiadau a phrosesu taliadau i ddarparwyr gofal plant. Ar gyfer y cyfnod
sy'n weddill, nes bod y cynnig yn cael ei gyflwyno'n gyffredinol yn 2020, byddwn yn gofyn i'r
awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth - gydag un awdurdod yn derbyn ac yn prosesu
ceisiadau ar ran awdurdodau eraill ac yn gwneud y taliadau perthnasol. Hynny er mwyn
lleihau gymaint â phosibl y costau suddedig (costau a ysgwyddwyd ond na ellir eu
hadennill) ar gyfer dull na fyddwn yn ei weithredu yn y pen draw ac i sicrhau'r arbedion
mwyaf i drethdalwyr.
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Huw.Irranca-Davies@llyw.cymru
Correspondence.Huw.Irranca-Davies@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Bydd y dull gweithredu hwn yn cael ei ychwanegu i Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil fel
pumed opsiwn yn ystod Cyfnod 2. Caiff y data eu rhannu cyn gynted ag y bydd ar gael, ond
nid oes disgwyl i'r data hyn wneud gwahaniaeth sylweddol i'r cydbwysedd o ran costau
rhwng yr opsiwn a ffefrir gennym, sef defnyddio CThEM, a'r opsiynau eraill.
Rwyf hefyd wedi nodi pwyntiau'r pwyllgor ynghylch allgáu digidol a gall y pwyllgor gyfeirio at
fy ymateb i argymhelliad 15 o adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, sy'n ymdrin
â'r mater hwn.
Edrychaf ymlaen at y ddadl ynghylch yr egwyddorion cyffredinol a hefyd at barhau i weithio
gyda'r Pwyllgor Cyllid wrth i'r Bil fynd rhagddo.
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at gadeiryddion y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol er gwybodaeth.
Yn gywir

Huw Irranca-Davies AC/AM
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
Minister for Children, Older People and Social Care
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Atodiad A
Argymhelliad 1
Mae’r Pwyllgor yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am gostau CThEM i ddatblygu
a darparu Cynnig Gofal Plant Cymru yn ei lwyfan presennol wrth i’r cynnig fynd
rhagddo.
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn.
Rwyf wedi ymrwymo i ddiweddaru Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil wrth i CThEM ddarparu
amcangyfrifon mwy pendant o’r costau.
Gwnaeth CThEM ddarparu amcangyfrif lefel uchel o'r costau ar gyfer darparu cynnig gofal
plant Cymru ym mis Tachwedd 2017. Byddwn yn parhau i weithio gyda CThEM i sicrhau
bod y costau'n adlewyrchu ein gofynion llawn a'u bod nhw'n gallu gwneud gwaith mwy
manwl gyda chyflenwyr er mwyn darparu costau. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r
Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am gostau CThEM wrth i'r rhaglen
fynd rhagddi.
Gall y pwyllgor hefyd gyfeirio at fy ymateb i argymhelliad 29 o adroddiad y Pwyllgor Plant,
Pobl Ifanc ac Addysg, sy'n ymwneud ag effaith bosibl newid i'r meini prawf cymhwystra ar
gostau CThEM.

Casgliad 1
Mae’r Pwyllgor yn annog Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i thrafodaethau â CThEM, i’w
gwneud yn ofynnol i’r gwasanaeth Cymraeg weithredu yng Nghymru, gan sicrhau
swyddi yng Nghymru a chefnogi safonau’r Gymraeg.
Rwy'n cytuno â'r casgliad hwn. Byddaf yn annog CThEM i weithredu'r agweddau nad ydynt
yn ddigidol a'r cymorth cefn swyddfa ar gyfer yr elfen Gymraeg o'r gwasanaeth ymgeisio a
gwirio cymhwystra ar gyfer y cynnig, o un o'u swyddfeydd yng Nghymru.
Un o'r opsiynau y mae CThEM yn eu hystyried ar gyfer darparu'r gwasanaeth dwyieithog yw
defnyddio eu canolfan gyswllt gyfredol ym Mhorthmadog.
Mae'r ganolfan gyswllt ym Morthmadog yn darparu ystod o wasanaethau Cymraeg i
gwsmeriaid CThEM sy'n dymuno cyfathrebu'n Gymraeg, gan gynnwys gwasanaethau ffôn a
gohebu Cymraeg. Mae 23 o staff gwasanaethau cwsmeriaid llawnamser yn gweithio yno
sydd wedi'u hyfforddi i lefel uchel.
O ran Safonau'r Gymraeg, mae CThEM wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwbl
ddwyieithog ar gyfer y cynnig. Mae swyddogion wedi cwrdd â CThEM ar sawl achlysur ac
mae trafodaethau manwl yn parhau ynghylch ein disgwyliadau a gofynion Safonau'r
Gymraeg. Yn ogystal, mae swyddogion wedi cwrdd â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i
drafod hyn a nifer o faterion eraill yn ymwneud â'r cynnig.
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Rydym yn gweithio ochr yn ochr â CThEM a'u partner Arbedion a Buddsoddiadau
Cenedlaethol i ddatblygu'r gwasanaeth dwyieithog. Bydd hyn yn cynnwys yr agweddau
digidol ar y broses ymgeisio a darparu gweithredwyr ffôn Cymraeg i gefnogi'r elfennau o'r
cynnig a ddarperir gan CThEM.

Casgliad 2
Mae’r Pwyllgor yn annog Llywodraeth Cymru i gynnwys Awdurdod Cyllid Cymru o
ran cynghori a goruchwylio, gan feithrin arbenigedd a phrofiad yng nghyd-destun
Cymru, rhag ofn y bydd angen datblygu system bwrpasol i Gymru yn y dyfodol.
Rwyf yn cytuno ei bod yn gwneud synnwyr i swyddogion ac Awdurdod Cyllid Cymru
weithio'n agos â'i gilydd. Mae'r trefniadau hyn eisoes yn eu lle.
Caiff Awdurdod Cyllid Cymru ei gynrychioli ar y Bwrdd Prosiect lefel swyddogol a sefydlwyd
i oruchwylio'r gwaith o ddatblygu'r trefniadau ymgeisio digidol ac nad ydynt yn ddigidol ar
gyfer gweinyddu'r cynnig gofal plant. Caiff y Bwrdd hwn, ynghyd â phrosiectau perthnasol
eraill megis cyflwyno cyfraddau treth incwm Cymreig, eu goruchwylio gan Fwrdd Rhaglen
Datganoli Trethi Cymru sy'n cynnwys Llywodraeth Cymru a swyddogion o CThEM.
Sefydlwyd y Bwrdd Rhaglen er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ar gyfer y gwaith
gweithredol y mae CThEM yn ei wneud i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys y gwersi a
ddysgwyd a meddwl yn gydgysylltiedig.
Mae'r opsiwn a ffefrir ar gyfer darparu'r system ymgeisio a gwirio cymhwystra ar gyfer y
cynnig gofal plant wedi'u brofi gyda chydweithwyr yn Awdurdod Cyllid Cymru, ac mae
swyddogion wedi trafod y gwersi a'r profiadau o’r broses o sefydlu'r Awdurdod a'r trefniadau
gweithio a oedd yn eu lle gyda CThEM yr adeg honno.
Er ein bod wedi dod i'r casgliad nad datblygu system bwrpasol i Gymru fyddai'r ffordd orau
ymlaen ar hyn o bryd, mae'n parhau i fod yn opsiwn posibl ar gyfer y dyfodol ac rydym wedi
ymrwymo i barhau i gael deialog agored ag Awdurdod Cyllid Cymru ar y mater hwn. Mae
gan yr Awdurdod arbenigedd a galluogrwydd digidol cadarn ond byddai angen deddfwriaeth
newydd i'w alluogi i weinyddu cynnig gofal plant Cymru.

4
Tudalen y pecyn
77

CYPE(5)-27-18 - Papur i'w nodi 5

Eitem 3.5

Vaughan Gething
Cabinet Secretary for Health, Social Care and Sport
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Kirsty Williams
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education
Welsh Government
5th Floor
Tŷ Hywel
Cardiff Bay
CF99 1NA
By email only
13 September 2018
Dear Cabinet Secretaries,
Re: Joint Ministerial Task and Finish Group on a Whole-School Approach to
Mental Health
I write to you both in acknowledgement of your recent announcement to establish a Joint
Ministerial Task and Finish Group on a Whole-School Approach to Mental Health and
Wellbeing, and to recognise this development as part of improving our collective response in
meeting the mental health needs of children and young people across Wales.
Nationally, over time, we as Mind are expanding our work to support anyone facing a mental
health problem from childhood through to adulthood. We’re working with children and young
people throughout England and Wales to make sure we listen and understand the unique
problems they are facing.
Given your recent announcement, I wanted to let you know that we’re building on our local
expertise and expanding our work in schools. We’re piloting a new way of supporting the
mental health of everyone involved in school life: pupils, the entire school workforce and
parents. This will be our ‘whole school approach to mental health’, informed by in-depth
research and input from young people, teachers and parents.
We’re currently working with our local Minds to test, evaluate and refine our whole school
approach to mental health across a diverse range of secondary schools, ensuring that it gives
people choice and meets their needs.
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Our approach has the potential to help thousands of young people get the help they need, at
a time and place that’s right for them. It’s with all of this in mind that I write to you to offer
a meeting to share further details of our approach and a visit to our local Mind in Wales who
will be piloting this approach for us. I also write to formally request membership of either
your Task and Finish Group or your soon-to-be-established Stakeholder Reference Group, as
appropriate.
We currently hold membership of and contribute to the Resilience and Early Intervention Work
stream, as part of the Together for Children and Young People Programme. This remains a
valuable method of engagement for us and we look forward to continuing to input into its
future work plan. However, given the proposed focus of the forthcoming Stakeholder
Reference Group in establishing a whole school approach to mental health, our membership
would ensure that we keep you updated with our pilot developments, learning and future
expansion work, and therefore avoid duplication of effort.
In addition to this, and as a major information service provider, with millions of people
receiving advice and support from our helplines and specialist information across England and
Wales, we will be developing information resources aimed at young people and would
welcome your input here.
We would very much appreciate the opportunity to meet with yourselves and/or the new and
bespoke team of officials established to drive this agenda forward to update you further and
distinguish the appropriate links.
Please do contact Nia Evans by emailing
n.evans@mind.org.uk to arrange this.

Yours sincerely,

Sara Moseley
Director, Mind Cymru

c.c. Lynne Neagle, Chair, Children, Young People and Education Committee
Prof. Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales
Carol Shillabeer, Chair, Together for Children and Young People Programme
Nichola Jones, Chair, Resilience and Early Intervention Workstream
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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