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8 Mehefin 2020  
 
Annwyl Lynne 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Mai i’r Gweinidog Addysg a minnau yn dilyn ein 
presenoldeb yn sesiynau’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ddiweddar. Rydw i’n 
ymwybodol bod y Gweinidog Addysg hefyd yn ymateb i’ch llythyr felly byddaf yn mynd i’r 
afael â'r materion sy’n dod o dan fy mhortffolio i, gan dderbyn y bydd rhywfaint o orgyffwrdd 
rhwng y ddau.  
 
Cyn troi at y pwyntiau a godwyd yn eich llythyr, rydw i’n ymwybodol bod rhai camau y 
gwnes i a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gytuno i’w cymryd ar unwaith 
yn dilyn y cyfarfod. Rydw i wedi mynd i'r afael a’r pwyntiau rydw i’n gyfrifol amdanynt yn y 
nodyn sydd wedi'i atodi i'r llythyr hwn.  Bydd y Gweinidog yn darparu ymateb ar wahân i’r 
Pwyllgor ynglŷn â’r adroddiad ar farwolaethau annisgwyl ar ôl i ni ystyried yr wybodaeth a 
gawn gan Uned Gyflawni'r GIG.  
 
Mae Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad rheolaidd â Phenaethiaid Gwasanaethau Plant, 
Partneriaid yn y Trydydd Sector a’r Byrddau Diogelu rhanbarthol sy’n gweithio mewn ffyrdd 
arloesol i gefnogi plant a phobl ifanc ac i helpu plant sy’n wynebu risg yn ystod y cyfnod 
hwn. Rydyn ni wedi cael ein sicrhau bod Gwasanaethau Cymdeithasol Plant mewn 
cysylltiad â’r holl blant a phobl ifanc maen nhw’n eu cefnogi. Mae natur ac amlder y cyswllt 
sydd ganddynt â theuluoedd yn seiliedig ar asesiad risg sy’n cael ei adolygu’n rheolaidd, ac 
fe gynhelir ymweliadau wyneb yn wyneb a/neu gyswllt dros y we fel y bo hynny’n briodol ar 
sail pob achos yn unigol. Yn gyffredinol, mae awdurdodau wedi nodi sefyllfa sefydlog yng 
nghyswllt y rhan fwyaf o’u gwasanaethau a sefydlogrwydd y gweithle.  

I helpu adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a’u partneriaid, fe 
wnaethom ni gyhoeddi Canllawiau Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 
ar 21 Ebrill. Yn y canllawiau hyn rydyn ni’n nodi, os teimlir bod angen gweld plentyn yn 
ffisegol oherwydd lefel y risg mae’r plentyn yn ei hwynebu, dylai hyn ddigwydd yn unol â 
chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gadw pellter cymdeithasol neu gyfarpar diogelu 
personol lle bo hynny’n briodol. Roedd y canllawiau hefyd yn nodi y dylai ymweliadau 
diogelu statudol â phlant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant barhau i gael eu cynnal bob 10 
diwrnod gwaith o leiaf. Os penderfynir, ar ôl cynnal asesiad risg, bod modd bodloni'r 
gofyniad hwn drwy gyswllt o bell/dros y we ar gyfer rhai plant sydd ar y Gofrestr Diogelu 

mailto:Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales


2 

 

Plant, rhaid i'r rheolwr gytuno â’r penderfyniad hwn a chofnodi’r rhesymeg ar gyfer hynny. 
Rydyn ni wedi bod yn glir y dylai risgiau pob achos gael eu hadolygu’n gyson, o leiaf 
unwaith yr wythnos.  Bwriad y cyngor hwn yw y dylid parhau i gael cyswllt wyneb yn wyneb 
â phlant sy’n wynebu risg lle bynnag y bo hynny’n bosibl, a dylai cyswllt o bell fod yn eithriad 
yn amodol ar asesiad risg.  

Cafwyd gostyngiad nodedig yn nifer yr atgyfeiriadau diogelu oedd yn ymwneud â phlant 
sy’n wynebu risg ar ddechrau'r cyfnod o gyfyngiadau symud. Rydyn ni wedi cyhoeddi 
gwefan ar riportio pryderon ac mae Datganiad Ysgrifenedig a dau ddatganiad i'r wasg wedi 
cael eu cyhoeddi hefyd, er mwyn annog pawb i riportio pryderon. Ar yr un pryd, mae'r 
Byrddau Diogelu a'r awdurdodau lleol wedi anfon negeseuon at ymarferwyr a 
chyfathrebiadau sy’n delio â’r cyhoedd i annog pobl i riportio pryderon. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd yn parhau i roi arian i NSPCC Childline a llinell gymorth MEIC er mwyn sicrhau 
bod plant yn gallu siarad â rhywun os ydyn nhw’n cael eu niweidio. Mae gwybodaeth gan 
Benaethiaid Gwasanaethau Plant a’r Byrddau Diogelu yn ein sicrhau ni bod cyfradd yr 
atgyfeiriadau diogelu yng nghyswllt plant sy’n wynebu risg yn cynyddu’n raddol. 

Yn Lloegr mae Llywodraeth y DU wedi gwneud newidiadau dros dro i ddeg set o reoliadau 
gofal cymdeithasol plant er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol a 
darparwyr yn ystod COVID-19, drwy Offeryn Statudol 445. Rydym yn pryderu am effaith 
newidiadau o'r fath ar ddiogelu ac ar hawliau plant, felly nid oes gennym unrhyw gynlluniau i 
ddiwygio rheoliadau yng Nghymru. Nid yw awdurdodau lleol wedi bod yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i wneud diwygiadau i reoliadau - yn wir, o’r adborth hyd yma, mae 
awdurdodau lleol yn awyddus i reoli gwasanaethau o fewn yr hyblygrwydd sydd ganddynt, 
ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

Ar 14 Mai, fe wnaethom gyhoeddi ein diffiniad wedi'i fireinio ar gyfer ‘plant agored i niwed’ 
yng nghyswllt lleoliadau addysgol neu leoliadau gofal plant (https://llyw.cymru/plant-agored-
i-niwed-diogelu-y-coronafeirws).  Rydyn ni wedi nodi'r disgwyliad ar gyfer plant a phobl ifanc 
sydd â gweithiwr cymdeithasol a phlant sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig, 
yn ogystal â’r hyblygrwydd ychwanegol ar gyfer plant agored i niwed eraill sydd ar ffiniau 
gofal a chymorth, os yw’r ysgol neu’r gwasanaethau cymorth i deuluoedd yn gwybod eu bod 
yn agored i niwed. Dylai’r ysgol a’r awdurdod lleol bennu’r disgresiwn hwn ar sail pob achos 
yn unigol. 
 
Ers 11 Mai, rydyn ni wedi cyhoeddi’r ystadegau presenoldeb mewn lleoliadau addysgol yn 
wythnosol (https://llyw.cymru/presenoldeb-mewn-lleoliadau-awdurdod-lleol-yn-ystod-y-
pandemig-coronafeirws-covid-19-11-i-15-mai-2020-html?).  Mae cynnydd cyson wedi bod 
yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael mynediad at ddarpariaeth mewn ysgolion. Fodd 
bynnag, rydyn ni’n parhau i weithio gydag awdurdodau lleol i gynyddu lefelau presenoldeb 
plant agored i niwed mewn hybiau ac i sicrhau eu bod yn cael cymorth yn y modd mwyaf 
priodol yn unol â’u hanghenion.  
 
Yn ogystal â hyn, rydyn ni wedi dechrau casglu data gan awdurdodau lleol yn wythnosol 
mewn cysylltiad â gwasanaethau cymdeithasol plant yn ystod y cyfyngiadau symud. Caiff y 
rhain eu hateb naill ai gan ddefnyddio ymateb goleuadau traffig neu drwy nodi a yw’r lefel 
wedi cynyddu, lleihau neu aros yr un fath o’i gymharu â'r wythnos neu’r flwyddyn flaenorol. 
Gofynnir i awdurdodau lleol ddarparu ciplun o’u gwasanaethau ar y diwrnod maen nhw’n 
llenwi'r ffurflen.  
 
Wrth i ni symud ymlaen at gynyddu gweithrediad mewn ysgolion, bydd y ddarpariaeth i blant 
agored i niwed yn dal yn flaenoriaeth ac mae’r ystyriaethau hyn yn flaenllaw yn ein gwaith. 
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Mae gwasanaethau cymorth ac ymyrraeth gynnar, fel Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n 
Deg, wedi symud ymlaen yn gyflym at fodel gweithredu newydd yn dilyn y cyfyngiadau 
symud. Er bod rhywfaint o gymorth wyneb yn wyneb ar gael, mae gofynion cadw pellter 
cymdeithasol yn cyfyngu ar hyn (fel y dylai); ac mae cymorth yn cael ei ddarparu mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys gwasanaethau ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, 
cyfleusterau sgwrsio mewn grŵp, a galwadau ffôn a fideo. Mae gwasanaethau wedi bod yn 
arloesol o ran eu dull o sicrhau bod teuluoedd yn cael cymorth yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Rydw i’n cytuno y bydd camau i gefnogi llesiant ac iechyd meddwl ein plant yn dal yn 
allweddol i bob un ohonom, ac rydw i’n croesawu bwriad y Pwyllgor i barhau i ganolbwyntio 
ar gefnogi llesiant ac iechyd corfforol a meddyliol ein plant a’n pobl ifanc. 
 
Nodaf fod y Pwyllgor yn bwriadu cynnal sesiwn ar gyfer rhanddeiliaid allweddol i drafod 
llesiant corfforol a meddyliol ar 9 Mehefin ac rydw i’n aros am ragor o ohebiaeth am eich 
canfyddiadau 
 
Hoffwn sicrhau'r Pwyllgor fod yr Hawliau Plant a Phobl Ifanc a nodir yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn parhau i fod yn ganolog i'r broses 
gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn. 
 
Yng nghyswllt Bil y Coronafeirws, mae’n wir na chynhaliwyd Asesiad o'r Effaith ar Hawliau 
Plant fel rhan o baratoi’r bil hwn, gan ystyried bod y bil wedi’i lunio gan Lywodraeth y DU a’i 
basio drwy Senedd y DU. Oherwydd hynny, dibynnwyd ar asesiadau effaith Llywodraeth y 
DU, ac roedd y prawf teulu yn un o'r rhain. Cafodd dogfen yn cynnwys crynodeb o effeithiau 
ei pharatoi yng nghyswllt y Bil hefyd, sydd wedi cael ei chyhoeddi ar wefan Senedd y DU 
(https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-
01/0122/Coronavirus%20Bill%20Impact%20Assessment%20final%203.pdf). 
 
Rydyn ni, ynghyd â Senedd y DU, wedi gorfod mynd ati’n gyflym iawn i leihau lledaeniad y 
feirws Covid-19 yng Nghymru. Mae Erthygl 6 y CCUHP, yr hawl i fyw, wedi bod yn flaenllaw 
yn ein gweithredoedd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn.  
 
Y mesur diogelu pwysicaf o ran hawliau plant oedd yr ymrwymiad a wnaed, a’i roi mewn 
cyfraith, y byddai'r rheoliadau’n cael eu hadolygu bob tair wythnos, oedd yn golygu eu bod 
yn cael eu hadolygu’n barhaus i bob pwrpas. Mae hyn wedi golygu bod modd nodi unrhyw 
effeithiau anghymesur a mynd i’r afael â nhw yn gyflym. 
 
Wrth i ni symud ymlaen, a drwy gydol y pandemig hwn, mae swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn gwneud yn siŵr bod gwaith sy’n cael ei wneud yn dilyn Deddf y Coronafeirws 
2020 i ddechrau, yn asesu'r effaith ar hawliau plant a nodir yn y CCUHP. Rydyn ni’n disgwyl 
i unrhyw Reoliadau neu Gyfarwyddiadau ar gyfer Cymru a wneir o dan Ddeddf y 
Coronafeirws 2020 fod yn amodol, i’r graddau mwyaf posibl, ar yr ystod lawn o asesiadau 
effaith sy’n ofynnol yng Nghymru. 
 
Mae hefyd angen i ni gydnabod nad yw un ateb bob amser yn addas i bawb. Mae 
asesiadau effaith sy’n gysylltiedig â phenderfyniadau ynghylch Covid-19 wedi gorfod bod yn 
hyblyg, gyda swyddogion yn defnyddio eu synnwyr cyffredin a’u crebwyll i bennu a yw 
penderfyniadau yn berthnasol i blant a phobl ifanc ac i ba raddau maen nhw’n debygol o 
effeithio arnynt. O ganlyniad i hyn, mae arferion ychydig yn wahanol wedi cael eu 
defnyddio.  
 
Er enghraifft, un dull yn y Gyfarwyddieth Addysg oedd datblygu Asesiad Integredig trosfwaol 
o Effaith Covid-19 yn seiliedig ar yr holl benderfyniadau sy’n deillio o'r penderfyniad i 
ddechrau gwyliau'r Pasg yn gynharach. Cafodd grŵp Asesiad Effaith Integredig (AEI) ei roi 
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at ei gilydd, a oedd yn cynnwys penderfynwyr, a thempled a ddatblygwyd i gyfweld pob un 
o’r penderfynwyr. Mae cynnwys y templedi hyn yn rhan o sylfaen dystiolaeth yr AEI. Mae un 
arweinydd swyddogol o'r tîm Gofal Plant wedi bod yn y grŵp AEI, ond mae wedi defnyddio 
dull AEI trosfwaol tebyg sy’n seiliedig ar y penderfyniad i atal y gofal plant a gynigir dros dro, 
a blaenoriaethu darpariaeth gofal plant i blant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed. 
Mae Addysg a Gofal Plant wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd felly mae eu Hasesiadau 
Effaith Integredig yn debyg o ran arddull ar y cyfan. 
 
Rydw i hefyd yn ymwybodol o’r anawsterau rydyn ni’n eu hwynebu ar hyn o bryd o ran 
ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ynglŷn â phenderfyniadau sydd wedi effeithio arnyn nhw 
yn sgil y pandemig. Roedd angen gwneud penderfyniadau’n gyflym er mwyn cadw plant a 
phobl ifanc yn ddiogel ac, felly, nid yw Erthygl 12 wedi cael ei rhoi ar waith.    
 
Er mwyn helpu i fynd i’r afael â hyn, gofynnais am gynnal arolwg i fynd ati’n rhagweithiol i 
ofyn am farn plant a phobl ifanc am Covid-19 a'r newidiadau sydd wedi codi yn sgil y 
pandemig.  
 
Datblygwyd ‘Y Coronafeirws a Fi’ mewn partneriaeth â Chomisiynydd Plant Cymru, Plant 
yng Nghymru a'r Senedd Ieuenctid, gyda mewnbwn cryf gan y plant a’r bobl ifanc eu 
hunain. Mae eisoes yn darparu data cyfoethog am yr hyn sy’n bwysig i blant a phobl ifanc. 
Mae dros 23,700 o ymatebion wedi dod i law.  
 
Ni yw'r cyntaf o Lywodraethau'r DU i fynd ati’n rhagweithiol i ofyn am farn plant a phobl 
ifanc. Drwy’r arolwg ar-lein hwn, rydyn ni’n clywed barn a safbwyntiau plant a phobl ifanc 
am y pandemig hwn ac yn gwrando arnynt. Bydd yr ymatebion i bob cwestiwn yn yr arolwg 
(sydd i gyd yn ymwneud ag Erthyglau penodol o'r CCUHP), yn ffynhonnell gyfoethog o 
wybodaeth ar gyfer timau polisïau penodol yn Llywodraeth Cymru, ac yn helpu i roi sail i 
benderfyniadau parhaus yng nghyswllt Covid-19. 
 
Does dim amheuaeth bod yr argyfwng hwn wedi cael effaith ar blant a phobl ifanc ac rydyn 
ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynglŷn â chael cydbwysedd o ran cadw plant 
yn ddiogel yn erbyn effaith y cyfyngiadau symud. Er gwaethaf yr anawsterau hyn, rydw i 
wedi cael fy sicrhau bod hawliau plant wedi bod yn uchel ar yr agenda. Mae amddiffyn 
hawliau plant a chefnogi plant yn ystod y cyfnod hwn wedi bod yn sbardun yn Llywodraeth 
Cymru, a dyna pam rydw i’n edrych ymlaen at weld y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad ar 
ei ymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru maes o law. 
 
Fel rhan o’n hymateb i'r feirws, rydyn ni wedi sicrhau bod amrywiaeth o gymorth ar gael i 
fusnesau ar draws Cymru, gan gynnwys darparwyr gofal plant.  Mae ystod o gynlluniau 
pwrpasol ar gael ar gyfer gwahanol rannau o’r economi, ac rydyn ni’n gwerthfawrogi y gall 
ceisio eu deall beri dryswch.  I helpu gyda hyn, rydyn ni wedi darparu canllawiau ar ba gymorth 

sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant ar ein gwefan (https://llyw.cymru/cymorth-i-ddarparwyr-
gofal-plant-y-coronafeirws-covid-19?) 
 
Gan ystyried yr amrywiaeth o fodelau gweithredu ledled y sector, ni fydd pob lleoliad yn 
gallu cael mynediad at bob cynllun.  Rydyn ni wedi bod yn siarad â chyrff ymbarél y sector 
am eu pryderon, ac rydyn ni’n ystyried y rheini wrth feddwl am sut a phryd rydyn ni am 
alluogi’r sector i ailgychwyn.  Er y bydd penderfyniadau ynglŷn â hyn yn seiliedig ar y data 
a’r dystiolaeth o ran y feirws a’i ledaeniad, rydyn ni’n cydnabod y bydd cynaliadwyedd 
ariannol lleoliadau unigol yn hollbwysig o ran pryd a sut gallant ddechrau cynyddu eu 
gweithrediadau.  Mae trefniadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant a Chynllun Cymorth Gofal 
Plant y Coronafeirws yn y dyfodol hefyd wedi’u cysylltu’n agos â phenderfyniadau sy’n 
ymwneud ag ailgychwyn y sector, ac rydyn ni’n ymwybodol y bydd angen eglurder ynglŷn â 
hyn ar leoliadau cyn gynted â phosibl.   

https://llyw.cymru/cymorth-i-ddarparwyr-gofal-plant-y-coronafeirws-covid-19?
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Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y 
Coronafeirws hefyd yn ffactor o ran ei ffordd o feddwl, ac rydyn ni’n pwyso am ragor o 
fanylion ar sut bydd hyn yn gweithio wrth i wasanaethau ddechrau adfer.  Mae angen dull 
hyblyg o ran gallu cofrestru staff ar absenoldeb ffyrlo, yn y sector gofal plant yn enwedig.  
 
Rydw i'n gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’r pwyllgor. 
 
Yn gywir  
 
 
 

 
 
Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Health and Social Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 

Atodiad 

 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: 5 Mai 2020 
 
Pwyntiau gweithredu a gofnodwyd gan y Clerc: 
 
Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ysgrifennu at y Pwyllgor 
unwaith y byddai'r adroddiad ar farwolaethau annisgwyl yn ystod dechrau'r pandemig 
Covid-19 yng Nghymru ar gael a bod Llywodraeth Cymru wedi cael cyfle i ystyried yr 
adroddiad. 
 
• Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ymateb ar wahân. 
 
Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu 
gwybodaeth ar faint o'r gefnogaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Ymateb 
COVID-19 y Trydydd Sector a Chronfa Gwydnwch y Trydydd Sector a weinyddir gan WCVA 
sy'n cael ei thargedu at blant a phobl ifanc. Cytunodd y Dirprwy Weinidog hefyd i egluro pa 
arian oedd ar gael ar gyfer gwasanaethau'r trydydd sector os oedd parhad i’r gwaith 
presennol a beth yw cyllid ychwanegol. 
 
• Mae ein Cronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector newydd gwerth £ 24m yn darparu 
cefnogaeth yn seiliedig ar anghenion sefydliadau'r Trydydd Sector. Mae swyddogion yn 
gweithio gyda WCVA i sicrhau bod pob sefydliad ledled Cymru sy’n darparu gwasanaethau 
hanfodol yn gallu cyrchu'r arian. 
 
• Ar 22 Mai roeddem wedi cefnogi nifer o sefydliadau a nododd eu bod yn cefnogi naill ai 
plant a theuluoedd neu ieuenctid: 
 
- Cronfa Argyfwng gwasanaethau gwirfoddol - mae 10 sefydliad wedi gwneud cais am £ 
425k o gefnogaeth, ac o'r rhain, talwyd 4 i gyfanswm o £ 3238k 
 
- Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector - mae 5 sefydliad wedi gwneud cais am £ 214k 
 
Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu cynrychiolwyr gofalwyr i ddarparu’r amserlenni 
adrodd ar gyfer y grŵp tasg a gorffen a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy’n ystyried anghenion 

penodol ystod eang o ofalwyr yn ystod ac yn dilyn pandemig Covid-19. 
 
•   O ran yr amserlenni adrodd, rydym wedi sefydlu grŵp bach, y mae ei waith yn brin o 

amser, gyda'r aelodaeth wedi cytuno â Chynghrair Gofalwyr Cymru. Ei bwrpas yw rhannu 
pryderon gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr yn ystod y 
sefyllfa bresennol o ran coronafirws. Mae tri sefydliad gofalwyr cenedlaethol, gan 
gynnwys Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru sy’n arwain ar gynrychioli gofalwyr ifanc, yn 
gweithio gyda swyddogion i gytuno ar gamau perthnasol / priodol. Nid oes unrhyw 
amserlenni adrodd ffurfiol gan bod i’r grŵp gwrdd yn wythnosol i ystyried cynnydd ar 
weithgaredd y cytunwyd arno, trafod tystiolaeth o bryderon newydd sy’n deillio o adborth 
gofalwyr, a bydd yn cynorthwyo gyda chynllunio eitemau agenda yn y dyfodol ar gyfer 
Grŵp Cynghori Gweinidogol y Gofalwyr. 

 
•   Y prif fecanwaith ar gyfer ystyried a thrafod materion sy’n effeithio ar bob oed o ofalwr 

yw’r Grŵp Cynghori Gweinidogol Gofalwyr (MAG) a grëwyd yng nghanol 2018. Mae’n 
dwyn ynghyd gynrychiolaeth o bob rhan o gyrff statudol, y Comisiynwyr annibynnol, 
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byrddau iechyd lleol, sefydliadau gofalwyr cenedlaethol, y byd academaidd, Gofal 
Cymdeithasol Cymru ac eraill, gan gynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru. Cadeirydd 
y grŵp yw Mr Arwel Ellis Owen, a benodwyd ym mis Ionawr 2020. Cyfarfu’r grŵp yn 
fwyaf diweddar ar 23 Ebrill ac rwy’n bwriadu cynnal cyfarfod arall yn ystod y fisoedd 
nesaf, a fydd yn cynnwys edrych ar sut y gallwn weithio gyda’r aelodaeth i helpu a 
chefnogi gofalwyr ifanc ymhellach. 

 
•   Cynhaliodd y grŵp Ymgysylltu, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â'r MAG Gofalwyr, 

gyfarfod rhagarweiniol cychwynnol o fwyafrif ei aelodau newydd ganol mis Ionawr. Mae 
Cylch Gorchwyl y grŵp hwn wedi'i ddrafftio ond nid ydynt wedi cael eu hadolygu'n ffurfiol 
a'u cytuno gan aelodau. Mae gofalwyr ifanc yn aelodau allweddol o’r grŵp hwn, gyda 
chynrychiolwyr yn dod o’r Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc, ynghyd â Chyngor Ieuenctid 
‘Carers Trust Wales’. Mae swyddogion mewn trafodaethau gydag Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru ynghylch cynllunio ar gyfer cyfarfod nesaf y grŵp hwn. 

 
•   Yn dilyn ymarfer cynnig cystadleuol yn 2019 dyfarnwyd cyfanswm o £ 8.2m i gefnogi 32 

prosiect trwy flwyddyn gyntaf Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol tair 
blynedd 2020-23. Dyfarnwyd grantiau ar sail ddangosol ar gyfer 2021-22 a 2022-23 a 
chânt eu cadarnhau pan gytunir ar gyllidebau Llywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd 
hynny. O'r 32 prosiect sy'n cael eu cefnogi, nododd naw â gwerth grant o 30% o'r cyllid 
sydd ar gael, yn eu cais y byddai eu prosiect o fudd i Blant a Phobl Ifanc. Bydd chwe 
phrosiect arall yn cefnogi Plant a Phobl Ifanc fel rhan o grŵp cleientiaid ehangach ar 
gyfer eu prosiectau. Mae hyn yn golygu y bydd dros 50% o'r cyllid grant yn cefnogi 
prosiectau sydd o fudd i Blant a Phobl Ifanc naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol. 

 
•   Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cyllid o £ 550,000 yn 2020-21 i ariannu 

elfen “Cynnig Gweithredol” yr Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statudol i Blant a 
Phobl Ifanc (NASA) i alluogi awdurdodau lleol i ddarparu dull cyson cenedlaethol o eirioli.  

 

 Mae'r gwasanaeth ChildLine yn darparu gwasanaeth cyfrinachol 24 awr am ddim i bobl 
ifanc nes eu bod yn 19 oed yn y DU. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyfraniad o £ 
90,000 yn 2020-21 i gefnogi’r NSPCC i gyflawni’r prosiect ChildLine, sy’n cefnogi agenda 
strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol. 

 
•   Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth ddwyieithog gyfrinachol, anhysbys a rhad ac am 

ddim a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng 
Nghymru sy'n darparu gwybodaeth, cyngor defnyddiol ac angen cymorth ac maent ar 
agor 8am - hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos, erbyn ffôn, testun SMS a negeseuon gwib. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid o £ 535,989 i barhau â'r gwasanaeth hyd at 
Fawrth 2021. 

 
•   Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau gyda Pro-Mo Cymru sy'n 

cyflwyno MEIC i sefydlu a oes angen unrhyw beth i sicrhau bod y gwasanaeth MEIC yn 
gallu diwallu anghenion pobl ifanc yng Nghymru yn llawn ar gyfer yr ymateb ar unwaith i 
Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 


