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 5 Tachwedd 2018 
 

Annwyl Lynne a Mick,  
 
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)  
 

Yn f'ymateb i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol yn dilyn cyfnod 1 o’r broses graffu ar Fil Cyllido Gofal Plant (Cymru), roeddwn wedi 
amlinellu fy mwriad i rannu gyda chi fframwaith drafft cychwynnol o'r cynllun gweinyddol cyn cyfnod 
3.  
 
Mae'r fframwaith drafft wedi ei atodi i'r Pwyllgor gael ei ystyried; mae’r gwaith arno’n dal i fynd 
rhagddo.  Fel y dywedais o'r blaen, byddem yn croesawu'r cyfle i ddychwelyd gerbron y Pwyllgor yn 
y gwanwyn i drafod y cynllun yn fanylach.  
 
Yn ystod sesiwn Cyfnod 2 y Pwyllgor ar 18 Hydref 2018, addewais y byddwn yn edrych ar ffyrdd y 
gallem sicrhau tryloywder llawn o ran y gyfradd a delir fesul awr i ddarparwyr gofal plant sy'n 
darparu'r Cynnig Gofal Plant. Roedd hyn yn ymateb yn rhannol i welliant 32 a gyflwynwyd gan Janet 
Finch-Saunders AC.  
 
Ar ôl meddwl mwy am hyn, rwyf wedi dod i'r casgliad mai'r ffordd orau gen i fyddai cynnwys 
gwybodaeth am y gyfradd fesul awr yn y cynllun gweinyddol, a fydd, wrth gwrs, yn cael ei gyhoeddi 
a'i adolygu fel y bo'n briodol. Gobeithio bod hyn yn rhoi tawelwch meddwl i'r Pwyllgor o ran bwriad y 
Llywodraeth i gyhoeddi manylion ynghylch y gyfradd fesul awr 
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