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Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): camau Cyfnod 2
Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Hydref yn gofyn am gadarnhad ynghylch y gofynion
cofrestru i'r rhai sy'n dymuno darparu gofal plant wedi'i gyllido o dan ddarpariaethau'r Bil
hwn.
Diben y Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (2010) yw nodi disgwyliadau
ynghylch yr hyn a gaiff ei ystyried (neu na chaiff ei ystyried) yn "warchod plant" neu'n "ofal
dydd i blant" at ddibenion Rhan 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.
Nid yw'r Gorchymyn yn nodi p'un a all ysgol gofrestru i ddarparu gofal plant ai peidio. Mae'r
Gorchymyn yn nodi, o dan Ran 3 14.–(1), 'nid yw person yn darparu gofal dydd pan
ddarperir y gofal i blant mewn ysgol, a'r ddarpariaeth o ofal yn digwydd yn achlysurol mewn
cysylltiad â darparu addysg'. Diben y cymal hwn yw sicrhau nad oes yn rhaid i ysgolion
gofrestru fel darparwyr gofal plant ar gyfer y gofal achlysurol a ddarperir ganddynt. Gallaf
gadarnhau na fydd ein hadolygiad arfaethedig o Orchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a
Gofal Dydd (2010) yn ceisio newid y gofynion cofrestru i ysgolion sy'n dewis darparu
gwasanaethau gofal plant. Nodir y rhain yn Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd
(Cymru) 2010. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i ddiwygio'r Rheoliadau hyn ar hyn o
bryd.
Gofynnoch am gadarnhad ynghylch safbwynt Llywodraeth Cymru ar ofal plant gan nanis a
gyllidir o dan y Bil hwn. Mae'r Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (2010)
yn nodi, o dan Ran 5.–(1):
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'Pan fo person sy'n cael ei gyflogi —
(a) (i) i ofalu am blentyn neu grŵp o siblingiaid ar gyfer rhieni (“y rhieni
cyntaf”), neu
(ii) i ofalu am ail blentyn neu grŵp o siblingiaid ar gyfer rhieni (“yr ail rieni”) yn
ychwanegol at y plant y gofelir amdanynt ar gyfer y rhieni cyntaf, a
(b) yn gofalu am y plant o dan sylw yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng nghartref
neu gartrefi'r rhieni cyntaf neu'r ail rieni, nid yw'n gweithredu fel gwarchodwr
plant.'
Mae'r cymal hwn yn golygu nad yw nanis yn cael eu trin fel gwarchodwyr plant ac felly nid
oes yn rhaid iddynt gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru er mwyn darparu gofal. Fodd
bynnag, er mwyn darparu'r Cynnig, rhaid i ddarparwyr gofal plant gael eu rheoleiddio a'u
harolygu gan AGC er mwyn sicrhau eu bod yn cadw at y Safonau Cenedlaethol Gofynnol ar
gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig. Felly, fel y mae eich llythyr yn cadarnhau, ni chaiff nanis
ddarparu gofal plant a gyllidir drwy'r Cynnig ac nid ydym yn bwriadu newid hynny.
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