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Annwyl Chris  

Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019 

Rydym yn ysgrifennu i ofyn am wybodaeth gan CLlLC yn dilyn llythyr a anfonwyd atom ar 

13 Awst 2019 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a oedd yn 

nodi bod gwaith wedi'i 'atal' rhwng Llywodraeth Cymru a Chyllid a Thollau EM ar y Cynnig 

Gofal Plant 'am y tro'. (gweler yr atodiad) 

Byddwch yn ymwybodol, yn ystod gwaith craffu’r Pwyllgor hwn ar Ddeddf Cyllido Gofal 

Plant (Cymru) 2019, bod eich tystiolaeth ysgrifenedig yn 'croesawu’r ffordd mae LlC wedi 

cydweithio’n agos gydag Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar i ddatblygu’r 

trefniadau ar gyfer gweithredu'r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru' ac 'ymrwymiad parhaus 

LlC i ddysgu gwersi gan y gweithredwr cynnar'.  

Dywed y Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Ddeddf Cyllido Gofal Plant mai 'canlyniad' 

y ddeddfwriaeth hon fyddai 'un system gyson a chenedlaethol ar-lein ar gyfer ymgeisio a 

gwirio cymhwystra' ac y 'dylai hyn helpu i osgoi sefyllfa yng Nghymru lle mae pob 

awdurdod lleol yn gwirio cymhwystra mewn ffordd wahanol'. 

Bryd hynny, dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym hefyd, o ran gweinyddu'r cynllun, mai'r 

hyn sydd wir yn cael ei ffafrio yw dull cenedlaethol Cymru gyfan a fydd yn cael gwared ar y 

cymhlethdod a'r fiwrocratiaeth. Dywedodd wrthym hefyd bod yr adborth y maent wedi'i 

gael gan y gweithredwyr cynnar ynghylch biwrocratiaeth a chymhlethdod y system 

bresennol wedi bod yn gryf iawn gan ddweud nad oeddent am ei ddarparu yn y modd 

hwnnw yn barhaol. Yn benodol, roedd pwyslais hefyd ar yr angen i gael gwared ar y 

weinyddiaeth oddi ar awdurdodau lleol o ystyried bod llawer o'r teuluoedd hyn mewn 

sefyllfaoedd eithaf cymhleth. 

Chris Llewelyn  

Prif Weithredwr  

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 3 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s75894/CCF%2021%20CLlLC%20CCAC.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11505-em/pri-ld11505-em-w.pdf


Felly byddem yn ddiolchgar o glywed barn awdurdodau lleol ynghylch y canlynol: 

• penderfyniad Llywodraeth Cymru i 'atal' y gwaith gyda Chyllid a Thollau EM a

pharhau gyda phob awdurdod lleol yn gweinyddu'r cynllun yn unigol

• beth, os o gwbl, sydd wedi newid ers mis Mai 2018 sydd wedi arwain at

awdurdodau lleol yn newid eu barn ar yr hyn yr oeddem yn deall oedd y

fiwrocratiaeth a'r cymhlethdod sy'n gysylltiedig â'r system bresennol

• a yw awdurdodau lleol bellach yn hyderus y gallant brosesu'r holl achosion y mae

angen iddynt eu gwneud gan gynnwys y rhai mwyaf cymhleth

• pa asesiad a wnaed o'r risgiau sy'n gysylltiedig â pharhau â'r system gyfredol a sut y

bydd y rhain yn cael eu lliniaru

Byddwn yn trafod y materion hyn gyda'r Dirprwy Weinidog presennol yn ystod sesiwn 

graffu ar 2 Hydref 2019 ac felly byddem yn ddiolchgar o dderbyn eich ymateb erbyn 26 

Medi 2019.  
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