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Annwyl Jenny,
Diolch am y cyfle i ddarparu tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i ofal plant a chyflogaeth
rhieni, ac am eich llythyr dilynol dyddiedig 6 Rhagfyr.
Mae cefnogi plant a theuluoedd i gael gofal plant fforddiadwy yn flaenoriaeth allweddol i ni,
fel y mae’r ymrwymiadau yn ein Rhaglen Lywodraethu yn eu dangos. I gyflawni ein
hymrwymiadau, mae'n hanfodol ein bod yn cynnal ac yn datblygu'r sector gofal plant a
chwarae, ac yn enwedig y gweithlu – i sicrhau bod gennym wasanaeth sy'n bodloni
dyheadau pawb sy'n gweithio ynddo ac sy'n darparu gofal o ansawdd uchel i blant o bob
oed.
Cafodd y gyllideb ddrafft ei chyhoeddi ar 20 Rhagfyr, ac mae honno’n dangos yn glir ein
bod yn buddsoddi'n sylweddol i gefnogi ein darpariaeth ar gyfer y blynyddoedd cynnar a
gofal plant. Yn unol â'n hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu, byddwn yn buddsoddi
£30m yn ychwanegol hyd at 2024-25 yn y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Mae hyn yn
cynnwys cefnogi mwy o deuluoedd o ran costau gofal plant, os yw'r rhieni'n dilyn cwrs
addysg neu hyfforddiant, a chynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant dwy flwydd oed, gan roi
pwyslais arbennig ar gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.
Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi darparu refeniw ychwanegol o £40m hyd at 2024-25 ar
gyfer cymorth cynnar, gan gynnwys ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg. Mae
hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer hyfforddiant a datblygiad,i gynnal ein rhaglen bresennol,
Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, a ariennir o Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop,ac i adeiladu ar
hynny o 2023 ymlaen.
Byddwn hefyd yn buddsoddi cyfanswm o £70m o gyfalaf hyd at 2024-25 mewn lleoliadau'r
Cynnig Gofal Plant a Dechrau'n Deg, gan gynnwys lleoliadau cyfrwng Cymraeg. Byddwch
yn ymwybodol bod ein cyllideb gyfalaf yn rhan o'r MEG Addysg a'r Gymraeg, ochr yn ochr
â'r gyllideb ar gyfer y rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (rhaglen Ysgolion a
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Cholegau'r 21ain Ganrif gynt). Mae'r dull hirsefydlog hwn yn ein galluogi i reoli
buddsoddiad yn well yn gyffredinol, a chefnogi cydleoliad gwasanaethau. Byddwn yn
parhau â'r dull hwnnw dros gyfnod y gyllideb sydd i ddod, gan adeiladu ar ein hymrwymiad
i Ysgolion Cymunedol. Mae hyn yn cynnwys ystyried y defnydd ehangach o gyfleusterau
ysgolion. Byddaf yn parhau i weithio'n agos gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ar y
rhaglen fuddsoddi hon a'r cynigion ehangach ynghylch diwygio'r diwrnod ysgol a'r flwyddyn
ysgol – er mwyn sicrhau bod anghenion y sector gofal plant a chwarae, ac anghenion y
plant sy'n defnyddio'r gwasanaethau, yn cael eu hystyried.
Mae disgwyl imi ddarparu tystiolaeth ar ddyraniadau'r gyllideb ddrafft i'r Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 13 Ionawr - ac mae’n
bosibl y byddwch am ystyried y dystiolaeth honno.
Mae cynlluniau i gyflawni'r ymrwymiad i ddarparu gofal plant a ariennir ar gyfer plant dwy
flwydd oed yn yr arfaeth, a byddwn yn hapus i rannu mwy o wybodaeth am y cynlluniau
hynny wrth iddynt ddod i'r amlwg.
Mae ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn bwysig i ni, gan adeiladu ar ein rhaglenni
buddsoddi presennol mewn lleoliadau newydd a chynyddu'r sgiliau iaith ar draws y
gweithlu. Rydym hefyd yn edrych ar drosglwyddiadau rhwng ac ar draws rhaglenni a
ariennir fel rhan o'n ffordd o feddwl. Ond mae'n bwysig nodi bod y trosglwyddiad presennol
o ofal plant Dechrau'n Deg, er enghraifft, yn trosglwyddo i ddarpariaeth gyffredinol addysg
gynnar. Mae hynny'n gyson â'n hymrwymiad i ddarparu rhaglen symlach a chyfannol o ran
darpariaeth Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar.
Mewn perthynas â’r pryderon a godwyd ynghylch recriwtio a chadw staff, a hefyd yr angen
i gynyddu amrywiaeth o fewn y gweithlu, bydd ymgyrch 'Gofalwn' Gofal Cymdeithasol
Cymru yn parhau. Mae trafodaethau ynghylch sut i dargedu hysbysebion a chynyddu lefel
yr wybodaeth sydd ar gael i ddenu cynulleidfa mor eang â phosibl, ac yn enwedig gan
ystod fwy amrywiol o ymgeiswyr posibl, yn parhau. Mae consortiwm Cwlwm hefyd yn
parhau â'u gwaith i gynyddu amrywiaeth ar draws y gweithlu, ac i wella'r ffordd y maent yn
cefnogi plant a theuluoedd o ystod eang o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig.
Byddwn yn cynnwys ymrwymiadau penodol mewn perthynas â'r sector gofal plant a
chwarae o fewn y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol, gan ystyried yr adborth o'r
ymgynghoriad a'r wybodaeth a rennir gyda'r Pwyllgor hwn.
Edrychaf ymlaen at weld adroddiad ar ganfyddiadau eich ymchwiliad, gan gynnwys
unrhyw argymhellion. A hoffwn ddiolch ichi unwaith eto am y gwaith yr ydych yn ei wneud
yn hyn o beth a'r cyfle i gyfrannu at eich trafodion.
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