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Wrth inni lacio cyfyngiadau’r cyfnod clo yn raddol, a dechrau gweld cynnydd yn y 
gwasanaethau sy’n ailagor, roeddwn yn meddwl ei bod yn adeg addas i ysgrifennu atoch i 
gyd. Mewn cyfnod na welwyd ei debyg, rwyf am ddiolch ichi am yr holl ymdrech rydych 
wedi’i gwneud. Ni fyddem erioed wedi gallu rhagweld yr effaith y byddai’r pandemig wedi’i 
chael ar ein bywydau gwaith a’n bywydau teuluol.   
 
Rwy’n gwybod bod lleoliadau gofal plant a chwarae wedi gorfod wynebu llawer o heriau ac 
ansicrwydd wrth iddynt wneud penderfyniadau anodd ynghylch eu busnesau, eu 
cwsmeriaid a’u staff. Rwy’n cymeradwyo’r ffordd rydych i gyd wedi ymateb, o ddarparu gofal 
plant hanfodol ar gyfer teuluoedd gweithwyr allweddol a phlant sy’n agored i niwed i ailagor 
ac addasu eich busnesau wrth inni symud tuag at ailgydio yn ein gwaith.   
 
Nid yw hyn wedi bod yn hawdd, ond mae’r ffordd y mae darparwyr wedi ymateb i’r her yn 
cadarnhau imi eich ymroddiad a’ch ymrwymiad wrth ddarparu gwasanaethau gofal plant yn 
y cymunedau rydych yn eu gwasanaethu. 
 
Mae darparu gofal plant o ansawdd yn elfen allweddol yng ngallu Cymru i ddod dros 
effeithiau economaidd y pandemig. Mae hefyd yn elfen bwysig o ran lles a datblygiad ein 
plant. Ein blaenoriaeth ar gyfer ein cam nesaf yw sicrhau bod digon o opsiynau gofal plant o 
ansawdd i alluogi rhieni a gofalwyr i ddychwelyd i’r gwaith. Mae angen i blant bach hefyd 
gymdeithasu, chwarae ac ailgysylltu â staff a’u cyfoedion. Fe fyddant wedi gweld eisiau hyn!   
 
Fel y byddwch wedi clywed, roedd y cyhoeddiad ar 9 Gorffennaf https://llyw.cymru/y-
gweinidog-addysg-yn-cyhoeddi-cynlluniau-ar-gyfer-mynd-yn-ol-ir-ysgol-ym-mis-medi yn nodi 
y gall ysgolion ailgydio yn eu gweithgarwch arferol, gan sicrhau y cedwir pellter 
cymdeithasol i ryw raddau o fewn grwpiau cyswllt, o fis Medi ymlaen. Mae hyn bellach yn 
bosibl gan fod ein dealltwriaeth o’r feirws a sut mae’n effeithio ar blant wedi gwella. 
Cyhoeddwyd crynodeb o’r wybodaeth honno ochr yn ochr â’r cyhoeddiad ar ysgolion, ac 
efallai y byddwch chithau hefyd am ei hystyried, gan ei bod yr un mor berthnasol i leoliadau 
gofal plant a chwarae: 
https://llyw.cymru/y-grwp-cyngor-technegol-cyngor-ar-ddychwelyd-ir-ysgol   
 
Rydym yn rhagweld y bydd y sector gofal plant yn symud tuag at weithredu’n llawn ochr yn 
ochr ag ysgolion. Mae eich lleoliadau chi yn hollbwysig os ydym i gael gwared â’r rhwystrau 
i rieni a gofalwyr rhag gallu mynd yn ôl i’r gwaith, gan ddarparu’r gofal plant sydd ei angen 
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arnynt a pharhau i gefnogi staff y GIG a gweithwyr allweddol wrth inni addasu i’r norm 
newydd. Rwyf am eich annog i gyd i ailagor eich lleoliadau yn gwbl hyderus yn nhymor yr 
hydref. Rydym yn darparu’r cymorth, y cyngor a’r canllawiau diweddaraf i’ch galluogi i 
wneud hyn yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys:  
 

 Cyhoeddi a diweddaru’n rheolaidd y canllawiau ar gyfer darparwyr gofal plant ar sut i 
baratoi ar gyfer derbyn mwy o blant i’w lleoliad. Mae hyn yn cynnwys sut i ddiogelu 
eu lleoliad, eu staff a’r plant y maent yn gofalu amdanynt rhag y Coronafeirws. 
Cyhoeddwyd y fersiwn fwyaf diweddar ar 5 Awst: https://llyw.cymru/mesurau-diogelu-
mewn-lleoliadau-gofal-plant-cadw-gofal-plant-yn-ddiogel 
 

 Gellir darllen y canllawiau ar fesurau diogelu ar gyfer darpariaethau Gwaith Chwarae 
Mynediad Agored yma: https://llyw.cymru/diogelu-staff-phlant-rhag-y-coronafeirws-
mewn-cynlluniau-chwarae-darparwyr-gwaith-chwarae-mynediad 
 

 Ailgychwyn y Cynnig Gofal Plant o 1 Medi. Efallai y cofiwch i Lywodraeth Cymru 
benderfynu atal dros dro y Cynnig Gofal Plant i newydd-ddyfodiaid o 1 Ebrill eleni 
wrth inni ganolbwyntio ein hadnoddau ar gefnogi anghenion gofal plant gweithwyr 
hanfodol a phlant a oedd yn agored i niwed drwy Gynllun Cymorth Gofal Plant y 
Coronafeirws. Gallwch ddarllen fy nghyhoeddiad am y Cynnig Gofal Plant a’r 
canllawiau cysylltiedig yma https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ailgychwyn-y-
cynnig-gofal-plant-yng-nghymru a https://llyw.cymru/canllawiau-i-ddarparwyr-gofal-
plant-ar-ailagor-ceisiadau-ar-gyfer-cynnig-gofal-plant-cymru  
 

 Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn cynnig cyllid penodol i’r sector gofal plant er 
mwyn helpu i sicrhau bod modd i fwy o ddarparwyr ailagor wrth i ysgolion 
ddychwelyd ym mis Medi.  Mae’r grant ar gael i leoliadau gofal plant sydd wedi 
methu â manteisio ar unrhyw gynlluniau cymorth eraill i fusnesau a gynigiwyd gan 
Lywodraethau Cymru a’r DU, a bydd y rhan fwyaf o’r darparwyr yn gymwys i gael 
grant untro o £2,500 i dalu costau fel rhent, cyfleustodau a chyflogau nas diwallwyd. 
https://llyw.cymru/4-miliwn-o-gyllid-i-ddarparwyr-gofal-plant-mewn-ymateb-ir-
coronafeirws 
 

 Mae cymorth a chyngor hefyd ar gael i aelodau gan y sefydliadau gofal plant 
canlynol: CWLWM https://www.cwlwm.org.uk/ a Chwarae Cymru 
https://www.playwales.org.uk/cym/  

 

 Gall eich awdurdod lleol roi cyngor ymarferol ichi ar redeg eich lleoliad gofal plant, 
gan gynnwys darparu’r Cynnig Gofal Plant. Cysylltwch â’ch Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd  https://llyw.cymru/dod-o-hyd-ich-gwasanaeth-gwybodaeth-
i-deuluoedd-lleol  
 

Rydym hefyd yn gweithio’n agos ag awdurdodau lleol ac ysgolion i sicrhau bod y rheini 
ohonoch sy’n gweithio o safleoedd ysgolion yn gallu agor fel arfer.  
 
Cofiwch, os gwnaethoch chi gau eich gwasanaeth oherwydd y pandemig a’ch bod nawr yn 
ailagor, mae angen ichi ddweud wrth Arolygiaeth Gofal Cymru eich bod yn gofalu am blant 
unwaith eto, gan ddefnyddio eich cyfrif ar lein https://online.careinspectorate.wales/login   
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, 
cywylltwch â trafodgofalplant@llyw.cymru. Bydd fy swyddogion yn hapus i’ch helpu.   
 
 
Yn gywir, 
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