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Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 18 Hydref 2019 

Annwyl Julie, 

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar 

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn y sesiwn graffu gyhoeddus a gynhaliwyd ar 2 Hydref 

2019 i drafod gwaith Llywodraeth Cymru ar Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar. Rydym yn 

ddiolchgar i chi, ac i'r Gweinidog Addysg, am eich ymgysylltiad parhaus â gwaith y 

Pwyllgor yn y maes pwysig hwn, ac am eich llythyr dyddiedig 16 Hydref yn rhoi rhagor o 

wybodaeth ar faterion manwl a gododd yn ystod ein sesiwn.  

Yn ystod y Cynulliad hwn, mae materion yn ymwneud ag Addysg a Gofal Plentyndod 

Cynnar wedi codi'n aml fel rhan o waith craffu, yn fwyaf nodedig fel rhan o'n hymchwiliad 

i elfennau allgymorth Dechrau'n Deg , a'n gwaith craffu ar y Bil Cyllido Gofal Plant 

(Cymru) a’r cynnig gofal plant. Rydym yn cydnabod bod nifer o gynlluniau peilot 

perthnasol yn cael eu cynnal ar hyn o bryd, a bod y cyfrifoldeb am y maes hwn yn 

rhychwantu eich portffolio chi a'r Gweinidog Addysg. Rydym hefyd yn cydnabod 

cymhlethdod y sefyllfa bresennol o ran Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru y 

gwnaethoch gyfeirio ati yn ystod ein sesiwn ddiweddaraf.  

O ystyried yr hyn a nodir uchod – yn enwedig natur hynod gymhleth maes polisi Addysg a 

Gofal Plentyndod Cynnar – credwn fod angen datganiad cliriach o ran gweledigaeth 

gyffredinol Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar fel mater o 

flaenoriaeth. Bydd hyn yn ein galluogi i fesur cynnydd yn erbyn eich gweledigaeth, a bydd 

yn darparu fframwaith cliriach lle rydym yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif am ei pholisi, 

ei deddfwriaeth a'i gwariant yn y maes hanfodol hwn.  

CYPE(5)-29-19 - Papur i'w nodi 3
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Byddem yn ddiolchgar o dderbyn ymateb cyn ein sesiwn graffu ar Gyllideb Ddrafft 

Llywodraeth Cymru 2020-21 (4 Rhagfyr 2019) i lywio ein gwaith. 

Yn gywir,   

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg 


