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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Cyn bo hir bydd Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio darparwyr i ddarparu elfennau gofal 
plant y Rhaglen Dechrau Deg yn ogystal â’r Cyfnod Sylfaen mewn Addysg Gynnar.  
Yn sgil adolygu ein trefniadau ar gyfer darparu’r gwasanaethau hyn, rydym wedi 
penderfynu mai eu hail-gomisiynu fydd y ffordd orau o sicrhau gwasanaethau o 
ansawdd da, dewis i rieni, mynediad teg at gyllid a gwerth am arian.  Rydym yn 
bwriadu cynnal y broses gomisiynu hon ddechrau 2019.  

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 

 Mae elfennau gofal plant y ddwy raglen gyda’i gilydd yn cynrychioli ymrwymiad 
cyllidebol sylweddol.  

 Mae'r gwasanaethau yn cefnogi'r Blaenoriaeth Corfforaethol ar gyfer Pobl Ifanc.  

 Mae’r adroddiad yn rhoi cyfle i’r pwyllgor adolygu’r penderfyniadau ynghylch ail-
gomisiynu'r broses ac archwilio pwnc sy'n cael effaith ar breswylwyr a busnesau 
lleol.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
Bod y Pwyllgor yn rhoi sylwadau ar gynnwys yr adroddiad hwn ac yn cefnogi’r 
penderfyniad i ail-gomisiynu elfennau gofal plant Addysg Gynnar a'r Rhaglen 
Dechrau’n Deg drwy brosesau ffurfiol cyfochrog.  

 
4. Manylion yr Adroddiad 

 

 Mae gofal plant Addysg Gynnar (neu Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen) yn rhan o’r 
cwricwlwm Cyfnod Sylfaen statudol i blant rhwng 3 a 7 oed yng Nghymru. Mae 
rhaglen Llywodraeth Cymru yn ariannu 10 awr o addysg yr wythnos i blant yn Sir 
Ddinbych yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed, a gaiff ei ddarparu mewn lleoliad gofal 
plant megis cylch chwarae neu feithrinfa ddydd preifat. Mae’r lleoliadau yn dilyn 
addysgeg, fframwaith ac ethos y Cyfnod Sylfaen. Fe’u cefnogir gan athro/athrawes 
cymwysedig ac fe'u harchwilir gan Estyn i reoleiddio safonau.  

 Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru (LlC) i deuluoedd sydd â phlant 
dan 4 oed yn byw mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru, gan gynnwys 



rhannau o’r Rhyl, Prestatyn a Dinbych.  Yn Sir Ddinbych, mae Dechrau’n Deg yn 
rhan o wasanaethau Cymorth Cynnar ochr yn ochr â'r rhaglen Teuluoedd yn 
Gyntaf.  Yn ogystal â gofal plant, mae Dechrau’n Deg yn darparu rhaglenni rhianta, 
cymorth gydag iaith a lleferydd â gwasanaeth ymwelydd iechyd uwch. Mae 
Dechrau’n Deg yn ariannu gofal i blant o'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 2 oed 
tan y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair, am 2.5 awr y dydd, 5 diwrnod yr 
wythnos, 39 wythnos y flwyddyn.  Mae lleoliadau Gofal Plant yn derbyn cymorth gan 
Athro/Athrawes Ymgynghorol a Chynorthwywyr Addysgu Dechrau’n Deg. 

 Rydym wedi adolygu mecanweithiau ariannu ar gyfer gwasanaethau gofal plant 
Addysg Gynnar a Dechrau’n Deg, gan ystyried y trefniadau presennol, arweiniad 
Llywodraeth Cymru a Blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor.  Wrth symud ymlaen, 
rydym wedi penderfynu ail-gomisiynu’r gwasanaethau hyn i sicrhau: 
o Gwasanaethau gofal o ansawdd da i blant 

o Dewis i rieni a theuluoedd 

o Mynediad agored a theg i gyllid 

o Gwerth am arian 

 Mae arweiniad y Cyfnod Sylfaen yn ei gwneud hi'n ofynnol i awdurdodau lleol 
edrych ar y ffordd yr ydym yn comisiynu gofal plant Addysg Gynnar er mwyn 
cynyddu gwerth i blant a sicrhau dewis o leoliadau sy’n cyd-fynd ag amgylchiadau 
ac anghenion rhieni.  

 Mae Canllawiau Rheolaeth Ariannol Dechrau’n Deg yn cynghori awdurdodau lleol i 
ddilyn ein gweithdrefnau lleol wrth ariannu gwasanaethau, gan gymryd camau 
rhesymol i sicrhau’r gwerth am arian gorau posibl o arian Dechrau’n Deg.  

 Mae gwasanaethau gofal plant Dechrau’n Deg wedi cael eu tendro o’r blaen yn 
2013 ac nid yw darpariaeth gofal plant Addysg Gynnar wedi’i gomisiynu’n ffurfiol o’r 
blaen. Rydym yn ystyried mai ail-gomisiynu'r gwasanaethau hyn yw’r ffordd orau i 
gyflwyno llywodraeth addas a sicrhau gwerth am arian.   

 Mae Dechrau’n Deg ac Addysg Gynnar wedi cytuno i fynd ati ar y cyd. Caiff bob 
gwasanaeth gofal plant eu hail-gomisiynu drwy ddwy broses gyfatebol ar wahân, 
gan rannu a threfnu dogfennaeth a dulliau cyn belled â phosibl.  

 Bydd contractau presennol y ddwy raglen yn dod i ben ym mis Awst 2019. Daw 
contract Dechrau’n Deg i ben ym mis Mawrth 2019 a bydd yn cael ei ymestyn.  Mae 
gan ddarparwyr Addysg Gynnar gytundebau treigl a fydd yn dod i ben yn ffurfiol. 

 Bydd gwasanaethau Gofal Plant Dechrau’n Deg ac Addysg Gynnar yn cael eu hail-
gomisiynu yn 2019. 

 Bydd cytundebau newydd ar waith i ddechrau ym mis Medi 2019. Bydd yn cyd-fynd 
â'r flwyddyn ysgol i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl ar blant pe bai’n rhaid 
newid darparwyr.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 

5.1 Mae’r rhaglenni Dechrau’n Deg ac Addysg Gynnar yn cyfrannu at sicrhau bod Sir 
Ddinbych yn fan lle mae pobl ifanc yn gallu ffynnu. Mae’r gwasanaethau gofal plant a 
gaiff eu hariannu, eu strwythuro a’u monitro drwy’r rhaglenni hyn yn cefnogi 
darpariaeth addysg ardderchog, gan osod y sail i ddatblygu sgiliau byw, cefnogi pontio 
cadarnhaol i'r ysgol gynradd a hyrwyddo lles corfforol ac emosiynol o oedran cynnar i 
atal problemau rhag codi yn hwyrach mewn bywyd.  Ar yr un pryd, mae gofal plant a 



ariannir yn helpu rhieni i gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth, gan gynnwys yn 
rhannau mwyaf difreintiedig y sir.  

 

5.2 Drwy sicrhau gwasanaethau gofal plant o ansawdd uchel, dewis gwell i rieni, 
mynediad gwell at arian a’r gwerth am arian gorau posibl, bydd ail-gomisiynu'r 
gwasanaethau hyn yn ein helpu i gyflawni ein hymrwymiadau i ddarparu cymorth i rieni 
er mwyn sicrhau’r dechrau gorau i fywyd eu plant, i dyfu yn oedolion annibynnol a 
bodlon. Mae’r broses ail-gomisiynu yn cefnogi ein haddewid i weithio â’n partneriaid, 
ysgolion a busnesau i sicrhau bod hyn yn digwydd. 

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 

 Cyfanswm y cyllid dros 4 mlynedd yw £1,987,128 i Ddechrau’n Deg a £1,411,500 i 
Addysg Gynnar.  

 Mae’r aelodau staff ac adnoddau angenrheidiol i ddatblygu a chynnal y prosesau 
ail-gomisiynu wedi’u clustnodi o blith y timau Addysg Blynyddoedd Cynnar a 
Chynradd a Dechrau'n Deg. Mae hyn wedi cael rhywfaint o effaith ar y patrwm 
gweithredu dydd i ddydd.  Cefnogir staff y gwasanaeth gan y Partner Busnes 
Caffael (Gofal Cymdeithasol) a’r Swyddog Strategaeth a Datblygu Addysg Plant a 
Phobl Ifanc.  

 Nid oes angen unrhyw adnoddau ychwanegol i gefnogi gweithrediad gwasanaethau 
gofal plant yn dilyn cwblhau’r trefniadau newydd.   

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  

 
Byddwn yn cwblhau Asesiad Effaith Lles llawn o’r broses gomisiynu unwaith y byddwn 
wedi derbyn a dechrau gwerthuso cyflwyniadau gan ddarparwyr.  Bydd hyn yn rhoi 
syniad clir ac ymarferol o raddfa a natur unrhyw newidiadau i argaeledd gofal plant 
Dechrau’n Deg ac Addysg Gynnar yn Sir Ddinbych.  
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgor Craffu ac eraill? 
 
Rydym wedi cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Comisiynu i hysbysu a chynghori 
darparwyr a budd-ddeiliaid eraill, ynghyd â defnyddio fforymau presennol megis y 
Fforwm Gofal Plant, Cyfarfod Darparwyr Gofal Plant Dechrau’n Deg a Chyfarfod 
Disgwyliadau Lleoliadau Addysg Gynnar.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
Mae’r Prif Swyddog Cyllid wedi cadarnhau nad oes angen datganiad i'r adroddiad hwn.  

 
10. Pa risgiau sydd yna ac a oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

 
Mae risg ariannol a gweithredol canolig i’r broses ail-gomisiynu hon, ac efallai y bydd 
yn cael effaith ar argaeledd lleoedd gofal plant a ariannir os na fydd digon o 
ddarparwyr yn llwyddiannus wrth sicrhau cyllid.  Mae risg uchel posibl i enw da’r 
Cyngor pe bai’r uchod yn digwydd. Caiff y risgiau hyn eu lleihau drwy sicrhau 
ymgysylltiad cyson â budd-ddeiliad er mwyn ymgynghori a chyfathrebu’n effeithiol, a 
thrwy gynnal proses ail-gomisiynu effeithiol i ddewis a phenodi darparwyr gofal plant 



addas ac i sicrhau digon o leoedd i fodloni’r gofynion.  Bydd hyn yn sicrhau na fydd 
unrhyw danwariant yng ngrant Dechrau'n Deg i'w adfer gan LlC.  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
Mae Adran 7.2.1 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi y dylai’r Pwyllgor Craffu’r Cyngor 
“adolygu neu graffu ar benderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd mewn 
cysylltiad â chyflawni unrhyw rai o swyddogaethau'r Cyngor, boed hynny gan y 
Cabinet neu ran arall o'r Cyngor.” 
 
 
Swyddog Cyswllt: 
Swyddog Strategaeth a Datblygu:Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chymorth  

Rhif Ffôn:  01824 712225 


