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Diben 

   

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog 

Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wedi 

cytuno i fynd i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 18 Ionawr 2023, i 

roi tystiolaeth ar eu cynigion ar gyfer y Gyllideb Ddrafft.    

 

Cyflwyniad 

 

Mae'r papur hwn yn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 

gynigion cyllideb Prif Grŵp Gwariant (MEG) Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

ar gyfer 2023-24. Mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd penodol 

sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor, fel yr amlinellwyd mewn llythyr gan Gadeirydd y 

Pwyllgor ar 8 Tachwedd.  

 

 

Trosolwg o’r Gyllideb (MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol cyfan) 
 

Ffigur 1 – Trosolwg o’r Gyllideb 

 2023-24 

Refeniw £m 

Gwaelodlin Refeniw yng Nghyllideb Derfynol 2022-23 9,793.30 

Addasiadau i’r Gwaelodlin (4.3) 

Ail-flaenoriaethu’r Gyllideb (23.7) 

Dyraniad MEG 457.80 

Trosglwyddo’r gyllideb bresennol (grant CCG) 160.20 

DEL diwygiedig yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24 10,383.30 

  

Cyfalaf  

Gwaelodlin Cyfalaf yng Nghyllideb Derfynol 2022-23 339.3 

Dyraniad ychwanegol 35.7 

DEL diwygiedig yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24 375 

Cyfanswm Cyffredinol Cyllideb Ddrafft MEG Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 2023-24 

10,758.30 

 

 

Nid yw’r tabl uchod yn cynnwys Gwariant a Reolir yn Flynyddol, sydd y tu allan i 

Derfyn Gwariant Adrannol (DEL) Llywodraeth Cymru. 
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Gwybodaeth i gyfrannu at y gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 gan y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

1. Tryloywder cyflwyniad y gyllideb  
 

Pwysleisiodd ein rhag-bwyllgor bwysigrwydd cyflwyno’r Gyllideb Ddrafft mewn modd 

tryloyw er mwyn gallu craffu’n llawn ac yn drylwyr. Er mwyn parhau â’r dull hwn, 

rydym yn gofyn am esboniad naratif tryloyw (a darlun rhifol) o’r canlynol yng 

nghyswllt yr MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:  

• gostyngiadau/dileu neu gynnydd/ychwanegiadau sy'n ymwneud â meysydd 

penodol o'r gyllideb ddrafft o'i gymharu â blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. 

grantiau'n cael eu lleihau neu'n peidio â bodoli'n gyfan gwbl/yn cael eu cynyddu 

neu eu cyflwyno);  

• pa gyfran y mae unrhyw newidiadau i’r swm cyffredinol a ddyrannwyd yn 

flaenorol yn ei gynrychioli; 

• ble yn union mae’r newid hwn yn cael ei wneud yn y gyllideb ddrafft, ac a fydd 

arian yn cael ei ddychwelyd/ei gymryd o gronfeydd canolog neu’n cael ei 

ddyrannu i/o linellau cyllideb eraill.  

• bod Gweinidogion yn sicrhau bod adnoddau sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc 

yn cael eu cyflwyno’n glir er mwyn i ni allu nodi’r adnoddau sydd wedi’u neilltuo, 

asesu i ba raddau y maent yn cael eu blaenoriaethu, a deall sut y byddant yn 

sicrhau gwerth am arian.  

 

Dull gweithredu yng nghyswllt cynigion y Gyllideb 
 

Mae Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnwys y cyllid 

refeniw a chyfalaf craidd ar gyfer GIG Cymru, yn ogystal â chyllid i gefnogi iechyd y 

cyhoedd, gofal cymdeithasol a chefnogi plant. Mae’n cefnogi ein hamcanion llesiant i 

ddarparu gofal iechyd effeithiol, cynaliadwy o ansawdd uchel, ac i ddiogelu, 

ailadeiladu a datblygu ein gwasanaethau ar gyfer pobl agored i niwed. Mae hefyd yn 

cefnogi’r gwaith parhaus o weithredu Cymru Iachach, ein cynllun hirdymor ar gyfer 

iechyd a gofal cymdeithasol.  
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Mae’r gyllideb hon yn cwmpasu cyfnod o ddwy flynedd rhwng 2023-24 a 2024-25. 

Mae setliadau’r MEG wedi cael eu hasesu drwy’r broses pennu cyllideb gyda 

chytundeb y Cabinet i ddiogelu gwasanaethau craidd rheng flaen, cyn belled ag y bo 

modd. 

 

Bydd yr MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynyddu o’r waelodlin 

refeniw wedi’i haddasu o £9.789biliwn i £10.38.8 biliwn ar gyfer 2023-24 a £10.613 

biliwn ar gyfer 2024-25. 

 

Mae setliad yr MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu ar gyfer 

cynnydd yn y gyllideb fel a ganlyn:  

• Y GIG (gan gynnwys Profi, Olrhain, Diogelu) cynnydd o £415m ar gyfer 23-24 

• Cynnydd o £25 miliwn i iechyd meddwl ar gyfer 2023-24, gan adeiladu ar y £50m 

a ddyrannwyd yn 22-23 a chynyddu i £90 miliwn erbyn 2024-25 

• Cynnydd o £10m i ofal cymdeithasol, gan adeiladu ar y £45m a ddyrannwyd yn 

22-23 a chynyddu i £60 miliwn erbyn 2024-25 a;  

• Gofal plant a blynyddoedd cynnar - £28 miliwn wedi’i ddyrannu yn 2022-23, gan 

gynyddu i £30 miliwn yn 2023-24 ac yn rheolaidd ar gyfer 24-25. 

 

O’r cyllid a ddyrannwyd i’r GIG uchod i ddechrau, rydym hefyd yn dyrannu £10 

miliwn ychwanegol i gefnogi ehangu Dechrau’n Deg i helpu i gyflawni ymrwymiad y 

Rhaglen Lywodraethu i ehangu’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn raddol i 

gynnwys pob plentyn dwy oed (Cam Un), gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae hon hefyd yn elfen allweddol o’r cytundeb 

cydweithio â Phlaid Cymru. 

Bu rhai gostyngiadau yn y gyllideb yn y MEG fel rhan o ymarfer ail-flaenoriaethu ar 

draws y Llywodraeth, gostyngiad o £23.7m a ddangosir ym mhrif dabl y Llinell 

Wariant yn y Gyllideb (BEL). Nid oedd yr un o’r meysydd cyllideb wedi’u lleihau 

yn yr MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwneud â meysydd 

polisi Plant a Blynyddoedd Cynnar. 
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Mae rhagor o wybodaeth ar gael isod, yn adran 3, sy’n dangos y cyllidebau 

sy’n ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc a’r newidiadau perthnasol i’r gyllideb, 

fesul BEL. 

 

2. Hawliau plant a dyrannu ‘yr adnoddau mwyaf sydd ar gael’ i blant a phobl 

ifanc.  

Fel yr argymhellwyd gennym y llynedd, ac fel yr oedd ein Pwyllgor blaenorol yn ei 

argymell yn barhaus, credwn y dylid cynnal Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant ar 

gyfer y Gyllideb Ddrafft yn ei chyfanrwydd a’i chyhoeddi fel dogfen ar wahân, cyn ei 

hymgorffori yn yr Asesiad Effaith Integredig Strategol cyffredinol.  

Credwn fod hyn yn hanfodol i ddangos bod Llywodraeth Cymru yn bodloni gofynion 

Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru). Mae cyhoeddi Asesiad o’r Effaith ar 

Hawliau Plant yn cyd-fynd â’r trefniadau y mae Llywodraeth Cymru ei hun wedi’u rhoi 

ar waith, sydd wedi sefydlu’r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant fel ‘y dull y 

cytunwyd arno’ i helpu Gweinidogion i gyflawni’r dyletswyddau o dan y Mesur hwnnw 

yn y Cynllun Hawliau Plant ei hun a’r Cynllun Hawliau Plant cysylltiedig: llawlyfr ar 

gyfer staff Llywodraeth Cymru.  

Yn unol ag asesu p’un ai a roddwyd ‘sylw dyledus’ i erthygl 4 CCUHP a 

dyletswyddau Llywodraeth Cymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru), 

mae’r Pwyllgor:  

• Yn gofyn am gopi o’r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant cyffredinol a gynhaliwyd 

gan Lywodraeth Cymru i lywio’r dyraniadau yng Nghyllideb ddrafft 2022-23 ar 

draws ei holl bortffolios.  

• Os nad oes Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant penodol wedi cael ei gynnal, y 

rhesymau dros hyn.  

• Copi o unrhyw asesiad effaith integredig amgen yn ogystal â sicrwydd bod yr 

asesiad hwn yn dangos bod y ddyletswydd o “roi sylw dyladwy” i Gonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn wedi cael ei harfer.  

O ran yr MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r Pwyllgor yn gofyn am y 

canlynol:  
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• Copi o’r templed Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant wedi’i lenwi: canllawiau i 

staff.  

• templed ar gyfer y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drafft hwn ar 

gyfer 2023-24 sy’n nodi sut mae hawliau plant yn cael eu rhoi ar waith yn y 

dyraniadau cyllideb hyn, gan gyfeirio at erthyglau penodol yng Nghonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel y bo’n berthnasol.  

• Manylion pa drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda Gweinidogion perthnasol 

eraill ynghylch dyraniadau sy’n cael effaith sylweddol ar iechyd a gofal 

cymdeithasol plant, er enghraifft y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol o ran 

cyllideb Comisiynydd Plant Cymru a materion polisi ehangach megis tlodi plant. 

• Gwybodaeth am sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

wedi dylanwadu ar ddyraniadau i linellau cyllideb yn yr MEG. 

• Gwybodaeth am sut mae cydraddoldeb, cynaliadwyedd a’r iaith Gymraeg wedi 

cael eu hystyried wrth ddyrannu’r gyllideb.  

• Gwybodaeth am sut rydych chi wedi ystyried cyllidebu ar sail rhyw wrth ddyrannu 

cyllidebau  

• Manylion a/neu enghreifftiau o unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i ddyraniadau 

yn yr MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn ystyried hawliau plant, 

cydraddoldeb, cynaliadwyedd, y Gymraeg, neu Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  

 

Asesiad o Effaith 
 

Y weledigaeth rydyn ni wedi’i sefydlu yn Cymru Iachach yw canolbwyntio mwy ar atal 

ac ymyriadau cynnar, ac rydyn ni’n parhau i’w cefnogi drwy gefnogaeth gyffredinol, 

yn ogystal â chymorth wedi’i dargedu’n well. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth, 

cyngor a chefnogaeth i rieni drwy Magu Plant. Rhowch amser iddo. sydd wedi cael ei 

ehangu i gefnogi rhieni plant 0-18 oed; cefnogaeth barhaus ar gyfer lleferydd, iaith a 

chyfathrebu (SLC) drwy gynllun ac ymgyrch SLC Siarad gyda fi; a rhagor o 

fuddsoddiad i leihau neu liniaru effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

(ACEs).  

O fewn dyraniad MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r gyllideb ar 

gyfer Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant wedi cael ei diogelu gyda £10m o gyllid 

ychwanegol yn 2023-24 a 2024-25 ar gyfer ehangu Dechrau’n Deg. Dyrennir cyllid i 
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gefnogi ein hymrwymiad i’r Rhaglen Lywodraethu i’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal 

Plant, sy’n cynnwys cefnogi mwy o deuluoedd gyda chostau gofal plant lle mae 

rhieni mewn addysg a hyfforddiant, a chynyddu darpariaeth y blynyddoedd cynnar i 

gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau darpariaeth 

cyfrwng Cymraeg. Ochr yn ochr â’r effeithiau ar y blynyddoedd cynnar, rydym hefyd 

wedi cydnabod yr effaith anghymesur ar y rhywiau, yn enwedig mewn perthynas â 

gofal plant. Mae ein Cynnig Gofal Plant eisoes yn darparu 30 awr o addysg a gofal 

plant a ariennir am 48 wythnos y flwyddyn i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a 

phedair oed. 

 

Mae ein cefnogaeth i’r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yn cyfrannu at yr 

holl nodau llesiant, ac yn benodol at y rheini sy’n ymwneud â Chymru ffyniannus ac 

iachach.  Gall buddsoddi mewn gofal plant a chwarae o safon helpu plant ifanc i 

ddatblygu’n oedolion iach ac egnïol.  Mae’n datblygu eu lles gwybyddol, 

cymdeithasol ac emosiynol ac yn lliniaru effeithiau niweidiol profiadau niweidiol yn 

ystod plentyndod. Gall gofal plant hefyd alluogi rhieni i weithio a hyfforddi a chodi 

teuluoedd o dlodi. 

Mae ein Cynnig Gofal Plant yn cefnogi amcanion llesiant Llywodraeth Cymru yn 

benodol, yn benodol er mwyn: 

• Cefnogi pobl a busnesau i ysgogi ffyniant 

• Hyrwyddo iechyd da a llesiant i bawb 

• Helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial 

• Datblygu uchelgais ac annog dysgu i fyw 

 

Byddwn yn parhau i fframio ein dyraniadau cyllideb yn unol â gweithgareddau ataliol, 

gan wneud ymyriadau cadarnhaol sy’n diogelu ac yn adeiladu ar y sylfeini presennol, 

gan gynnwys ein hymrwymiad i hawliau plant.  

3. Gweithredu a dyraniadau BEL yn y Grŵp Gwariant Mawr ar Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

Mae’r Pwyllgor yn gofyn am ddadansoddiad o ddyraniadau’r MEG Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2023-24 fel sy’n berthnasol i blant a phobl 
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ifanc yn ôl Maes y Rhaglen Wariant (lle bo hynny’n berthnasol), Llinell Wariant yn y 

Gyllideb a Gweithredu (BEL) i gynnwys:  

a. Sylwebaeth ar bob un o’r Camau Gweithredu yn yr MEG Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau o’r 

canlynol: 

 

➢ Cyllideb Ddrafft 2022-23 i’r Gyllideb Atodol Gyntaf ym mis Mehefin 2022;  

➢ Cyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022 i’r Gyllideb Ddrafft 2023-24.  

 

b. Disgrifiad o unrhyw newidiadau i’r llinellau sylfaen a ddefnyddiwyd yng Nghyllideb 

Ddrafft 2023-24 sydd wedi cael eu gwneud o’r gyllideb Atodol Gyntaf ym mis 

Mehefin 2022.  

c. Dyraniadau dangosol 2024-25 MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fel 

sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc ac unrhyw ddyraniadau dangosol 

ychwanegol y gellir eu darparu.  

 

Newidiadau i’r Gyllideb yn ôl BEL 
 

Mae’r tablau isod (ffigur 2) yn dangos bod y gyllideb yn symud o’r gyllideb Derfynol 

yn 2022-23 i’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24 a 2024-25 ac yn nodi’r newidiadau 

mewn cyllid ar gyfer meysydd sy’n gysylltiedig â Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar. 

 

Ffigur 2 – Newidiadau i’r Gyllideb yn ôl Llinell Wariant yn y Gyllideb ar gyfer 2023-24 

a 2024/25 

CAMAU GWEITHREDU 
Cyflenwi Gwasanaethau’r GIG 

wedi’u Targedu a Chefnogi Plant 

Llinell Wariant yn y Gyllideb 

2022-23 

Cyllideb 

Derfynol 

Newid Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

 £m £m £m 

Cymru Iachach - Bel 060 

(Blynyddoedd Cynnar) 
7.1 0 7.1 
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Cymorth ar gyfer Gofal Plant a 

Chwarae – BEL 310 
96.851 3.000 99.851 

Cymorth ar gyfer Hawliau Plant – BEL 

311 
1.020 0 1.020 

Cefnogi Plant - BEL 410 4.865 -1.000 3.865 

Cymorth i Deuluoedd a Phlant – BEL 

1085 
6.720 -1.01 5.710 

Grant Plant a Chymunedau (CCG) - 

BEL 1087 
0 171.045 171.045 

Cyfanswm  116.556 172.035 288.591 

 

Mae BEL 60 yn y Cam Gweithredu Cyflenwi Gwasanaethau GIG wedi’u Targedu yn 

cynnwys y dyraniad cyllid gwreiddiol a wnaethpwyd i gefnogi Cymru Iachach. Fel 

rhan o ddarpariaeth y gyllideb hon, roedd llinell sylfaen o £7m i gefnogi’r 

Blynyddoedd Cynnar (ar gyllideb ychwanegol 1af 2021). Mae’r cyllid hwn yn cefnogi 

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, gan gynnwys 

Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd arbenigol, Trawsnewid y Blynyddoedd 

Cynnar a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

 

Mae’r rhan fwyaf o’r cyllid yn y Cynllun Gweithredu Cefnogi Plant yn cefnogi’r cynnig 

gofal plant (sy’n destun craffu gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg).  Mae’r 

cam gweithredu hwn hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer y Grant Pontio Plant sy’n 

Derbyn Gofal (LACTG) sy’n darparu cyllid ar gyfer nifer o gynlluniau sy’n gwella 

canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal fel bod pob plentyn mewn gofal yn cael yr un 

cyfleoedd mewn bywyd â phlant eraill. Mae hefyd yn cynnwys y gyllideb Plant 

Agored i Niwed sy’n cefnogi plant sydd wedi cael eu mabwysiadu i sicrhau eu bod 

nhw a’u teuluoedd yn cael y mynediad angenrheidiol at wasanaethau cefnogi i 

ddechrau eu bywyd teuluol.  

 

Mae newidiadau yn y gyllideb (uchod) ar gyfer 23-24 i gyd wedi’u cynnwys yn y 

Cynllun Gweithredu Cefnogi Plant, cyfanswm cynnydd yn y gyllideb o £172.0335m, a 

ddisgrifir fel a ganlyn: 
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• Cynnydd o £3m (net) mewn Cymorth ar gyfer Gofal Plant a Chwarae – BEL 310, 

yn ymwneud â chynnydd net yn y gyllideb o’r cynnydd cychwynnol arfaethedig o 

£10m, llai didyniad o £7m ar gyfer cyllid untro o 22-23 (trosglwyddo o’r Cronfeydd 

Wrth Gefn) a oedd yn ymwneud â phwysau ar gostau byw. 

• Gostyngiad o £1m yn y BEL Cefnogi Plant – 410, sy’n ymwneud â chael gwared 

ar gyllid untro o 22-23 (trosglwyddo o’r Cronfeydd Wrth Gefn) a oedd yn 

ymwneud â phwysau costau byw. 

• Gostyngiad o £1.01m mewn Cymorth i Deuluoedd a Phlant – BEL 1085, yn 

ymwneud â symud y gyllideb i grant CCG o £0.810m ynghyd â symudiad net o 

£0.2m o gyllideb o ailddyrannu i feysydd polisi Plant eraill. 

• £171.45m ar gyfer Grant Plant a Chymunedau (CCG) BEL 1087. Mae hyn yn 

ymwneud yn bennaf â throsglwyddo’r rhan fwyaf o’r grant Grant Tai 

Cymdeithasol i’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, o’r MEG 

Llywodraeth Leol. Roedd hyn yn £160.235m. Hefyd wedi’u cynnwys yma: 

➢ £0.810m symud o’r Cymorth i Deuluoedd a Phlant – BEL 1085, fel y disgrifir 

uchod a; 

➢ £10m wedi’i ddyrannu o’r Cam Gweithredu Cyflenwi Gwasanaethau Craidd y 

GIG, i gefnogi ehangu Dechrau’n Deg i helpu i gyflawni ymrwymiad y Rhaglen 

Lywodraethu i ehangu’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn raddol i gynnwys 

pob plentyn dwy oed (Cam Un), gyda phwyslais penodol ar gryfhau’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

CAFCASS Cymru 
 

Ffigur 3 – CAFCASS Cymru 2022/23 Cyllideb Derfynol a Chyllideb Ddrafft 2023/24 

CAM GWEITHREDU Cafcass Cymru 

Llinell Wariant yn y 

Gyllideb 

2022-23 

Cyllideb 

Derfynol 

Newid Cyllideb 

Ddrafft 2023-

24 

 £m £m £m 

Cyfanswm Cafcass 14.725 0.470 15.195 
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Mae Cafcass Cymru yn wasanaeth gweithredol sy'n cael ei arwain ar sail galw, sy'n 

darparu gwasanaeth statudol i'r Llys Teulu yng Nghymru ar ran Gweinidogion 

Cymru. Mae ymarferwyr Cafcass Cymru yn gweithio gyda bron i 11,200 o'r plant a'r 

bobl ifanc mwyaf agored i niwed yn y system cyfiawnder teulu, gan sicrhau bod ein 

hymyriadau'n hyrwyddo llais y plentyn, yn canolbwyntio ar eu hawliau, eu lles a'u 

budd pennaf er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i'r plentyn sy'n ymwneud â'r System 

Cyfiawnder Teulu yng Nghymru.  

 

Mae'r sefydliad yn ceisio dylanwadu ar y system cyfiawnder teulu a gwasanaethau i 

blant yng Nghymru, gan ddarparu cyngor o ansawdd uchel i Weinidogion a sicrhau 

bod anghenion teuluoedd a phlant o Gymru yn cael eu hadlewyrchu mewn 

datblygiadau proses a pholisi. 

 

Ar wahân i gostau staffio a rhedeg y sefydliad, mae'r gyllideb yn darparu cyllid grant i 

helpu rhieni sydd wedi gwahanu i gael cyswllt â'u plant, ar gyfarwyddyd y Llys Teulu. 

Mae'r gyllideb hefyd yn cyllido'r gwaith o ddarparu'r rhaglen Gweithio Gyda'ch Gilydd 

er Lles Plant, sy'n cefnogi rhieni sydd wedi gwahanu, neu sydd wrthi'n gwahanu, i 

reoli eu hymddygiad eu hunain yn well er mwyn sicrhau bod anghenion emosiynol, 

ymarferol a chorfforol a budd pennaf eu plant yn cael y brif flaenoriaeth. 

 

Newidiadau wedi’u cynnwys gyda’r MEG Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng 

nghyswllt Cam Gweithredu CAFCASS Cymru: 

• Cynnydd o £0.470m yn y gyllideb ar gyfer 2023-24 yng nghyswllt cynnydd yng 

nghostau cyflogau staff CAFCASS. 

4. Dyraniadau polisi a deddfwriaeth Cyllideb Ddrafft 2023-24  
 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am ddyraniadau o fewn yr MEG Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn y meysydd canlynol sydd o ddiddordeb i’r 

Pwyllgor, gan gynnwys:  

• Dyraniadau i gyflawni holl ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu a’r Cytundeb 

Cydweithredu sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc a phortffolio’r Pwyllgor Plant a 

Phobl Ifanc. 
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a. Manylion yr asesiad a wnaethpwyd o werth am arian a fforddiadwyedd cyflawni’r 

blaenoriaethau a’r amcanion hyn a sut bydd eu cost-effeithiolrwydd yn cael ei 

fonitro.  

b. Dyraniadau ar draws y Portffolio Gweinidogol fel y cânt eu rhestru isod ac fel sy’n 

berthnasol i blant a phobl ifanc a phortffolio’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc  

Iechyd Plant  

c. Iechyd y cyhoedd fel y mae’n berthnasol i blant a phobl ifanc, gan gynnwys 

brechu  

d. Strategaeth gordewdra  

e. Ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fel y mae’n berthnasol i 

blant a phobl ifanc benodol  

f. Gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc, gan gynnwys gwasanaethau 

iechyd meddwl amenedigol  

g. Gwasanaethau anhwylderau bwyta  

h. Atal hunanladdiad fel y mae’n berthnasol i blant a phobl ifanc  

i. Camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys unrhyw asesiad a chostau cysylltiedig 

o ran y cynnydd mewn defnyddio e-sigaréts ymysg plant a phobl ifanc  

j. Gwasanaethau awtistiaeth  

k. Profiad cleifion, eu cynnwys a llais y dinesydd  

Iechyd y cyhoedd fel y mae’n berthnasol i blant a phobl ifanc 

Pwysau Iach: Cymru Iach 
 

Mae’r gwaith o gyflwyno Pwysau Iach: Cymru Iach yn cael ei gefnogi yn 2022-24 gan 

ddyraniad o £6.6m y flwyddyn. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd plant, pobl ifanc ac 

oedolion yn cael eu cefnogi i gyflawni a chynnal pwysau iach drwy amrywiaeth o 

raglenni sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sydd wedi cael eu datblygu gyda 

gwerthusiadau’n cael eu cynnwys i fonitro llwyddiant. Yn benodol, rydym yn 

buddsoddi £2.9m i ddarparu llwybr rheoli pwysau Cymru Gyfan ac rydym yn gofyn i 

bob Bwrdd Iechyd ddatblygu llwybr wedi’i dargedu ar gyfer plant a phobl ifanc. 

Rydym hefyd wedi dyrannu £600k i Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu a chefnogi 

Cynlluniau Peilot Plant a Theuluoedd sy’n cael eu cynnal mewn tair ardal – 

Caerdydd, Merthyr Tudful ac Ynys Môn. Rhan graidd o’r dull hwn yw gweithredu 
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Ymyriadau yn y Cartref, sy’n ddull atal eilaidd ar gyfer teuluoedd â phlant yn y 

blynyddoedd cynnar, rhwng 3 a 7 oed, sy’n cyd-fynd â’r cyfnod sylfaen. 

 

Ar ben hynny, rydym wedi ailflaenoriaethu’r £7.2m o gyllid Atal a Blynyddoedd 

Cynnar blynyddol o fis Ebrill 2022 ymlaen, sy’n cael ei ddefnyddio gan 

Gyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd ar draws pob Bwrdd Iechyd Lleol i gefnogi’n 

benodol ymyriadau yn y meysydd polisi gordewdra a thybaco yn unol â’n 

strategaethau Pwysau Iach: Cymru Iach a Thybaco. 

 

Yn ddiweddar, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu cynigion i optimeiddio 

potensial y Cynllun Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru (WNHSS) yng nghyd-

destun y Cwricwlwm newydd i Gymru a’r tirlun polisi iechyd ac addysg. Ym mis 

Hydref 2022, cafodd y cynigion hyn eu profi a’u mireinio yn ystod cyfarfod bwrdd 

crwn gydag arweinwyr strategol rhanbarthol a chenedlaethol ym maes iechyd ac 

addysg.  

Amcanion y cyfarfod bwrdd crwn oedd: 

• Ystyried rôl ysgolion o ran hybu iechyd a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru 

• Adolygu cynigion ar gyfer dyfodol WNHSS a gwneud argymhellion ar gyfer 

mabwysiadu neu newid  

• Ystyried y gydberthynas rhwng y cynllun a rhaglenni gwaith eraill sy’n ymwneud 

ag iechyd a lles mewn lleoliadau addysg yng Nghymru a gwneud argymhellion ar 

gyfer cryfhau aliniad ac osgoi dyblygu. 

Mae amserlen ar gyfer y camau nesaf yn cynnwys dau gam penodol nesaf i adeiladu 

ar yr adolygiad cam un: 

Mae trawsnewid WNHSS yn broses fawr o newid ar gyfer ysgolion, systemau lleol a 

rhanbarthol a phensaernïaeth genedlaethol y rhaglen ac mae angen ei rheoli’n 

sensitif ac yn ofalus. Bydd y broses yn esblygol ac, er mwyn sicrhau ei bod yn iawn, 

bydd yn cymryd amser. Mae’r cynllun arfaethedig ar gyfer trawsnewid yn cael ei 

ddisgrifio ar draws tri cham 

• Cam Un (Awst 2022-Rhagfyr 2022): Profi canfyddiadau’r adolygiad a 

chwmpasu rhaglen newid.  
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• Cam dau (Ionawr 2023 – Medi 2023): Cyd-gynhyrchu model gweithredol newydd 

gydag ysgolion a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

• Cam tri (Medi 2023 – Mawrth 2024). Yn ystod y cam hwn bydd Iechyd 

Cyhoeddus Cymru yn canolbwyntio ar weithredu’r model gweithredol newydd 

Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 

(SHRN) 
 

Mae Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr SHRN, sy’n cael ei gynnal bob dwy flynedd, yn 

darparu data o ansawdd uchel ar iechyd a lles pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed yng 

Nghymru. Cymerodd dros 120,000 o fyfyrwyr ran yn yr arolwg yn 2021/22. Mae 

astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal ar hyn o bryd ar ymestyn SHRN a’r 

arolwg cysylltiedig i’r sector ysgolion cynradd. 

Y Gyllideb  
 

• Yn gynharach eleni, cytunodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy 

Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ddarparu’r canlynol ar y cyd:  

➢ £433,019 yn y flwyddyn ariannol 2022-23 a £257,210 yn y flwyddyn ariannol 

2023-24 ar gyfer gwaith ar Arolwg Iechyd a Llesiant Myfyrwyr SHRN mewn 

ysgolion uwchradd  

➢ £438,982 yn y flwyddyn ariannol 2022-23 a £455,370 yn y flwyddyn ariannol 

2023-24 ar gyfer cwblhau astudiaeth ddichonoldeb ar ymestyn SHRN a’r 

Arolwg cysylltiedig o Iechyd a Llesiant Myfyrwyr i ysgolion cynradd 

➢ Mae’r gyllideb wedi’i rhannu rhwng BEL 0231 Gwella Iechyd a Gweithio Iach 

a’r rhaglen Dull Ysgolion Cyfan yn BEL 0270 Iechyd Meddwl.  

Gwerth y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) 
 

• Data o ansawdd uchel:  

➢ monitro amrywiaeth o ddangosyddion iechyd a lles (e.e. lles meddyliol, ffyrdd 

iach o fyw), a ddefnyddir nid yn unig gan Lywodraeth Cymru ond gan 

ysgolion, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o bartneriaid fel Estyn, yn ogystal 

ag ar gyfer cymariaethau rhyngwladol 



16 
 

➢ er mwyn i ysgolion gynllunio a monitro eu polisïau a’u gweithgareddau iechyd 

a llesiant eu hunain, sy’n arbennig o bwysig yng ngoleuni’r newid yn y 

cwricwlwm yng Nghymru  

➢ cyfrannu at werthuso blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, fel Dull Ysgol Gyfan 

o Ymdrin â Lles Emosiynol a Meddyliol. 

 

• Seilwaith data i hwyluso astudiaethau cysylltiadau data ac i helpu i ddenu cyllid 

ymchwil i Gymru (e.e. roedd gan gais Wolfson thema wedi’i chynllunio o amgylch 

SHRN). 

• Mae buddsoddiad wedi caniatáu i ni ehangu cyrhaeddiad yr astudiaeth, gyda 

maint y sampl mawr yn caniatáu dadansoddiad pellach o nodweddion 

gwarchodedig, rhywbeth nad yw’n bosibl gyda llawer o setiau data presennol o’r 

math hwn. 

• Mae’r gallu i ymestyn y gwaith hwn i’r sector ysgolion cynradd yn helpu i fynd i’r 

afael â bwlch tystiolaeth hirsefydlog. 

• Ystyrir bod gweithio ar draws meysydd polisi mewn ffordd gydlynol yn arbennig o 

bwysig, ac ystyried y rôl bwysig y mae’r ysgol yn ei chwarae o ran iechyd a lles 

pobl ifanc. 

Mae gan fwrdd Gweithredu Cenedlaethol Pwysau Iach, sy’n cael ei gadeirio gan y 

Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, gynrychiolaeth o’r Senedd Ieuenctid i 

sicrhau bod y camau gweithredu a’r dulliau cyflawni sy’n gysylltiedig â Phwysau 

Iach: Cymru Iach yn cyd-fynd ag anghenion Plant a Phobl Ifanc ledled Cymru. 

 

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 
 

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW) yn buddsoddi’n drwm mewn ymchwil 

sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc. Rydym yn ariannu CASCADE, sy’n canolbwyntio 

ar ymchwil gofal cymdeithasol plant, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal, a 

DECIPHer, canolfan ragoriaeth ymchwil iechyd y cyhoedd sy’n canolbwyntio ar les 

ac ymddygiad iechyd plant a phobl ifanc ac sy’n ymgorffori’r Rhwydwaith Ymchwil 

Iechyd Ysgolion (SHRN). 
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Fel rhan o seilwaith datblygu ymchwil Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae RDD 

wedi buddsoddi mwy mewn ymchwil plant drwy ganolfannau ymchwil fel Partneriaeth 

CASCADE, DECIPHer. 

Mae Partneriaeth Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant 

(CASCADE- Partnership) yn cynnal ymchwil sy’n ymwneud â phlant sy’n derbyn 

gofal a materion sy’n effeithio ar blant mewn gofal cymdeithasol. Ar hyn o bryd 

mae’n cael cyllid blynyddol o £0.515m gan RDD.  

Mae’r Ganolfan Gwerthuso a Datblygu Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd 

y Cyhoedd (DECIPHer) yn cynnal ymchwil i ymddygiad iach ac atal afiechyd ymysg 

plant a phobl ifanc, ac mae’n rhedeg y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion 

(SHRN), rhwydwaith Cymru gyfan. Mae DECIPHer ar hyn o bryd yn cael cyllid 

blynyddol o £0.526m gan RDD. 

Drwy swyddogion yr Is-adran Ymchwil a Datblygu (RDD), mae Ymchwil Iechyd a 

Gofal Cymru yn dal yn agored i ymgysylltu’n weithredol ag ymchwilwyr pediatrig i 

barhau i chwilio am ffyrdd o gefnogi’r gwaith o feithrin gallu yn y maes ymchwil 

pwysig hwn. 

Mae RDD hefyd yn gweinyddu amrywiaeth o gynlluniau cyllido agored a 

chystadleuol sydd â brand Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru arnynt (gan gynnig PhD, 

Cymrodoriaethau, cyllid seiliedig ar brosiectau ac amser ymchwil). Mae’r cynlluniau, 

y mae gan y rhan fwyaf ohonynt elfennau iechyd a gofal cymdeithasol, yn cyd-fynd â 

blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru, gyda cheisiadau’n cael eu hasesu i 

ddechrau ar sail polisi, ymarfer ac angen y cyhoedd.   

Mae pob cynllun ariannu yn agored i ymchwilwyr iechyd a gofal plant. Mae ein 

hasesiad diweddaraf yn dangos bod Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi buddsoddi 

£3.7 miliwn mewn 18 prosiect sy’n ymwneud yn benodol ag ymchwil plant a phobl 

ifanc ers 2014/15 (er bod y ffigurau hyn bron yn sicr wedi cynyddu).  

Er mwyn ysgogi ymchwil pediatregol yng Nghymru, mae Ymchwil Iechyd a Gofal 

Cymru yn ariannu Dr Phillip Connor fel Arweinydd Arbenigol Ymchwil ar gyfer Plant 

ledled Cymru. Rôl Dr Connor yw hyrwyddo ymchwil pediatrig ar draws y GIG, gan 

ysgogi diddordeb yn y nifer sy’n manteisio ar ymchwil a dod ag astudiaethau ymchwil 

pediatrig i Gymru 
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Yn ogystal, mae ein Canolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y 

Boblogaeth yn canolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar a’r ysgol gynradd fel un o’i dwy 

ffrwd waith graidd. Mae nifer o grwpiau seilwaith datblygu ymchwil eraill, fel unedau 

treialon clinigol, economegwyr iechyd a gwybodyddion iechyd (SAIL), yn cael eu 

hariannu i gydweithio â grwpiau ymchwil sy’n ceisio ennill cyllid ymchwil gan 

gyllidwyr ymchwil o ansawdd uchel (cyhoeddus, elusennol a masnachol) o bob rhan 

o’r DU a thu hwnt. 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc 
 

Byddwn yn parhau i flaenoriaethu buddsoddiad mewn iechyd meddwl a lles, a 

ddangosir gan y ffaith ein bod, er gwaethaf pwysau parhaus ar y gyllideb, wedi 

gwarchod agweddau iechyd meddwl a lles y gyllideb.  

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i weithredu’r cynllun gweithlu iechyd meddwl, ar gyfer 

gwasanaeth pob oed, sy’n cynnwys y GIG, awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol. 

Mae datblygu’r cynllun hirdymor hwn ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl yn gam 

allweddol yn ein Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl i gefnogi 

gwelliannau i wasanaethau ac i sicrhau gweithlu iechyd meddwl sefydlog a 

chynaliadwy. 

Yn Fframwaith Cynllunio’r GIG 2023-2026, mae iechyd meddwl a CAMHS wedi cael 

eu diffinio fel un o’r blaenoriaethau Gweinidogol a bydd hyn yn ein galluogi i asesu 

effaith dyraniadau. 

Bydd gwella mynediad at gymorth, gweithredu argymhellion adolygiad yr Uned 

Gyflawni o CAMHS a gwella’r trawsnewid o wasanaethau iechyd meddwl plant a 

phobl ifanc i wasanaethau oedolion yn flaenoriaeth. Byddwn hefyd yn parhau i 

gyflwyno a datblygu 111 pwyswch 2 ar gyfer cymorth iechyd meddwl brys (pob 

oedran). Bydd hefyd yn parhau i wella gwasanaethau amenedigol yn unol â’r Coleg 

Brenhinol Safonau Seiciatreg a gwella mynediad at therapïau seicolegol. 

Yn dilyn gwaith paratoi gyda byrddau iechyd, byddwn hefyd yn rhoi nifer o gynlluniau 

peilot ar waith i gyflawni’r ymrwymiad yn y cytundeb Cydweithredu i brofi darpariaeth 

noddfa i bobl ifanc mewn argyfwng.  
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Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein dull system gyfan o wella llesiant meddyliol 

mewn ysgolion. Byddwn hefyd yn parhau i flaenoriaethu’r Fframwaith NEST/NYTH 

fel adnodd cynllunio i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol ddatblygu gwasanaethau 

sy’n seiliedig ar yr hyn sydd ei angen ar gyfer plant a phobl ifanc yn eu hardal.  Mae’r 

Fframwaith hwn yn rhoi’r adnoddau i ni weithredu Dull System Gyfan ac mae’n ein 

helpu i gyflawni ein hymrwymiad i flaenoriaethu ail-ddylunio gwasanaethau i wella 

dulliau atal, mynd i’r afael â stigma a hyrwyddo dull dim drws anghywir o ddarparu 

cymorth iechyd meddwl integredig. 

Bydd y gyllideb hefyd yn cefnogi’r gwaith parhaus o weithredu’r Trefniadau Diogelu 

rhag Llifogydd a gwaith paratoi i ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl. 

Gwasanaethau anhwylderau bwyta  
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau i wella gwasanaethau a dyrannwyd 

£2.5 miliwn ychwanegol o 2022/23 i ddarparu gwasanaethau anhwylderau bwyta a 

bydd y cyllid parhaus hwn yn galluogi cyfuno’r gwasanaethau hyn. Bydd hyn yn 

cefnogi ymyriadau cynharach ac yn sicrhau 4 wythnos o amser aros am asesiad. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi comisiynu WHSSC i adolygu’r ddarpariaeth o 

anhwylderau bwyta yng Nghymru ac i edrych ar opsiynau ar gyfer uned arbenigol 

yng Nghymru. Dim ond un elfen o’n dull gweithredu ehangach yw’r ffocws ar 

wasanaethau arbenigol. Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn ystod o gymorth haen 

0/1 i ddarparu mynediad cynnar at gymorth a chyngor. 

Atal hunanladdiad fel y mae’n berthnasol i blant a phobl ifanc  
 

Mae ein Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a’n Strategaeth Atal 

Hunanladdiad a Hunan-niwed yn drawslywodraethol ac yn cydnabod pwysigrwydd y 

penderfynyddion ehangach sy’n diogelu iechyd meddwl da.  

Rydym wedi cynnull grŵp Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed newydd ar draws y 

Llywodraeth i hybu gwaith ar draws y Llywodraeth. Mae’r grŵp wedi cyfarfod dair 

gwaith eleni. 

Ym mis Medi 2019, fe wnaethom gyhoeddi ‘Ymateb i faterion hunan-niweidio a 

meddwl am hunanladdiad ymysg pobl ifanc – canllawiau i athrawon, gweithwyr 

proffesiynol, gwirfoddolwyr a gwasanaethau ieuenctid’. Gan adeiladu ar hyn, rydym 
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wedi comisiynu Prifysgol Abertawe i archwilio materion seiberfwlio a'r cysylltiadau â 

datganiadau ar-lein o hunanladdiad a hunan-niweidio. Mae’r gwaith wedi cynnwys 

ymgynghori helaeth â phlant a phobl ifanc i lunio ‘pecyn cymorth’ seiberfwlio i 

gefnogi pobl ifanc ac athrawon.   

Gan ddefnyddio data a gwybodaeth newydd o’r System Arolygu Hunanladdiad 

Amser Real, byddwn yn parhau i sbarduno gwelliannau mewn gwaith ataliol.  

Dros y 12 i 18 mis nesaf, mae ymrwymiad i ymgysylltu ymhellach â phlant a phobl 

ifanc er mwyn canfod a datblygu adnoddau ar gyfer cefnogaeth barhaus fel ein bod 

yn gwneud y gorau o’n hymdrechion i ddiwallu anghenion pobl ifanc yn y maes 

hanfodol hwn. Bydd y gwaith hwn yn llywio olynydd y strategaeth Siarad gyda fi 2. 

Camddefnyddio sylweddau fel sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc   
 

Mae cymorth i blant a theuluoedd yn flaenoriaeth yn ein Cynllun Cyflawni ar gyfer 

Camddefnyddio Sylweddau 2019-22. Yn benodol, rydyn ni’n gwybod drwy’r gwaith ar 

brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod bod plant sy’n cael eu magu mewn cartrefi 

lle mae camddefnyddio sylweddau yn broblem, o bosibl, yn fwy tebygol o gael 

canlyniadau niweidiol yn nes ymlaen mewn bywyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi 

ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau’n darparu ymyrraeth gynnar ac atal er 

mwyn atal niwed yn y tymor hwy, cyn iddo ddigwydd.  

 

Mae plant y rheini sy’n cael eu heffeithio gan brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

mewn mwy o berygl o roi profiadau niweidiol i’w plant eu hunain yn ystod 

plentyndod, gan greu cylch o niwed, y mae angen i ymyriadau cynnar ganolbwyntio 

ar ei dorri. Rydym wedi gosod camau gweithredu clir i sicrhau bod gwasanaethau’n 

gydgysylltiedig ac yn effeithiol i deuluoedd, yn enwedig y rhai sydd “ar gyrion gofal”. 

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi data sy’n dangos cynnydd sylweddol (72%) yn nifer yr 

atgyfeiriadau o’u llinell gymorth yng nghyswllt rhieni sy'n camddefnyddio sylweddau. 

Mae data newydd gan yr elusen blant yn dangos ei bod wedi gwneud 572 o 

atgyfeiriadau am y mater hwn yn ystod y 10 mis diwethaf i asiantaethau yng 

Nghymru – cyfartaledd misol o 58 o atgyfeiriadau, sydd 72% yn uwch na chyn 

cyfyngiadau symud y llynedd (6 Ionawr – 22 Mawrth 2020).  
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Ar ddechrau’r pandemig roeddem wedi gofyn am sicrwydd gan bob Bwrdd Cynllunio 

Ardal Camddefnyddio Sylweddau fod gwasanaethau a chymorth i blant a theuluoedd 

yn dal ar gael, ac mae gwaith sylweddol yn cael ei wneud ar draws y llywodraeth i 

liniaru effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc.  

 

Drwy Gronfa Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau APB, mae Llywodraeth Cymru 

yn buddsoddi £2.75m o arian sydd wedi’i glustnodi ar gyfer plant a phobl ifanc.  Gan 

gydnabod y cynnydd yn y galw am gymorth, dyrannwyd £1m ychwanegol yn 2022-

23 gan gynyddu’r dyraniad hwn i £3.75m.  Ar ben hynny, bydd y swm hwn yn 

cynyddu i £5.25m a £6.25m yn 2023-24 a 2024-25 yn y drefn honno.  

 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu parhau i fuddsoddi £1.98m y flwyddyn yn 

Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru, sy’n cael arian cyfatebol gan bedwar Heddlu 

Cymru. Mae’r rhaglen yn darparu addysg ar gamddefnyddio sylweddau a materion 

ehangach sy’n ymwneud â diogelwch y gymuned a diogelwch personol ym mhob 

cam allweddol o’r cwricwlwm, ymysg amrywiaeth o wersi eraill.  

 

Mae’r dystiolaeth ddiweddar gan yr elusen Action on Smoking and Health sy’n 

dangos bod mwy o bobl ifanc yn defnyddio e-sigarét yn y DU, gyda’r defnydd ymysg 

plant 11-17 oed yn codi o 4% yn 2020 i 7% yn 2022. Ym mis Gorffennaf, fe 

wnaethom gyhoeddi ein strategaeth Tybaco newydd Cymru ddi-fwg lle’r ydym wedi 

nodi ein huchelgais i Gymru fod yn ddi-fwg erbyn 2030. Yn hanesyddol rydym wedi 

bod yn ofalus wrth ymdrin â chynhyrchion e-sigarét yng Nghymru ac ystyried bod y 

dystiolaeth am eu heffeithiau hirdymor yn datblygu a’u potensial i apelio at blant a 

phobl ifanc. Rydym yn glir na ddylai plant, pobl ifanc a phobl nad ydynt yn ysmygu 

byth ddefnyddio sigarennau electronig. 

 

Wrth fwrw ymlaen â’n strategaeth, rydym wedi’i gwneud yn glir ein bod yn bwriadu 

gweithio’n agos gyda’r rheini y mae tybaco yn effeithio arnynt, gan gynnwys pobl 

ifanc, i ddeall eu cymhellion dros ysmygu neu dros ddefnyddio sigarennau electronig 

a pha ymyriadau a dulliau cyfathrebu fydd yn gweithio, er enghraifft mewn lleoliadau 

addysg. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar y negeseuon rydym yn eu rhannu â phobl 

ifanc am ysmygu a sigarennau electronig fel rhan o’r cwricwlwm newydd a’r rhaglen 
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JustB sydd wedi’i thargedu at ddisgyblion ysgolion uwchradd yn yr ardaloedd sydd 

â’r nifer uchaf o achosion o ysmygu. 

 

Gwasanaethau niwrowahanol (Gwasanaethau awtistiaeth) 
 

Rydym yn parhau i flaenoriaethu gwelliannau mewn gwasanaethau niwrowahanol. 

Ar 6 Gorffennaf cyhoeddais gyllid ychwanegol o £12m dros dair blynedd hyd at fis 

Mawrth 2025, y mae £4.5M ohono ar gael yn 2023-24 i gyflawni rhaglen wella gan 

ddefnyddio dull systemau cyfan sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, cymorth i 

deuluoedd a gwasanaethau asesu a chefnogi cynaliadwy. Byddwn yn parhau i 

gefnogi a datblygu’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig llwyddiannus a’r Tîm 

Awtistiaeth Cenedlaethol sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni ein nodau gwella. 

Profiad y Claf 
 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bobl Cymru lais yn y ffordd y caiff eu 

gwasanaethau iechyd a chymdeithasol eu cynllunio a’u darparu. Rydym yn cefnogi’r 

ymrwymiad hwn drwy sicrhau bod Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (Llais) newydd yn cael cyllideb weithredol o 

£5.5m y flwyddyn i sefydlu’r sefydliad yn effeithiol er mwyn cyflawni’r nodau o 

gynrychioli buddiannau’r cyhoedd yng nghyswllt gwasanaethau iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol. Disgwylir i Llais gynnwys holl ystod dinasyddion 

Cymru, gan gynnwys plant a phobl ifanc, yn ei weithgareddau ac mewn ffordd sy’n 

diwallu anghenion y cymunedau hynny orau. Ar ben hynny, bydd Llais yn darparu 

gwasanaeth cynghori ac eiriolaeth ar gyfer cwynion yn uniongyrchol i blant a phobl 

ifanc sy’n dymuno cwyno am wasanaethau’r GIG (bydd cwynion am swyddogaethau 

gwasanaethau cymdeithasol yn parhau i gael eu darparu gan yr Awdurdodau Lleol 

yn unol ag adran 178 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014). 

Gyda’r gyllideb weithredol o £5.5m, mae cyllid penodol ar gyfer hyfforddiant 

ychwanegol ym maes gweithio gyda phlant a phobl ifanc.   

Rhaglen Lywodraethu 

 

Dyma ein pedwar prif ymrwymiad o ran y Rhaglen Lywodraethu i gefnogi plant a 

phobl ifanc: 
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• Ariannu gofal plant ar gyfer mwy o deuluoedd lle mae rhieni mewn addysg a 

hyfforddiant. 

• Parhau i gefnogi ein rhaglenni Dechrau’n Deg blaenllaw. 

• Cyflwyno bwndeli babi i fwy o deuluoedd. 

• Blaenoriaethu buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl. 

 

Cyfeirir at yr holl ymrwymiadau hyn yn y papur hwn ac maent i gyd yn elwa o ragor o 

ddyraniadau cyllid fel rhan o’r Gyllideb Ddrafft hon. Mae pob un wedi’i ddiogelu rhag 

unrhyw doriadau yn y gyllideb ac mae rhagor o fuddsoddiad yn cael ei wneud i 

ehangu Dechrau’n Deg. 

 

Mae gan ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu hon i gyd drefniadau monitro a 

gwerthuso helaeth ar waith, llawer ohonynt yn unol â threfniadau monitro presennol 

Grant Llywodraeth Cymru. Mae gofal plant a Dechrau’n Deg, yn enwedig, yn 

rhaglenni sydd wedi hen ennill eu plwyf ac mae dulliau monitro ac adrodd wedi’u 

gwreiddio eisoes ar waith. Mae gan bob ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu 

Ddirprwy Gyfarwyddwr wedi’i neilltuo i arwain y gwaith o’i weithredu a’i gyflwyno. 

Bydd gofynion adrodd rheolaidd hefyd yn erbyn y Rhaglen Lywodraethu lawn.  

 

Y Rhaglen Lywodraethu – Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

 

O fewn dyraniad MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r gyllideb ar 

gyfer Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant wedi cael ei diogelu, gyda £10m o gyllid 

ychwanegol yn 2023-24 a 2024-25 ar gyfer ehangu Dechrau’n Deg. Bydd cyllid yn 

cael ei ddyrannu i gefnogi ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu ar gyfer y 

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, sy’n cynnwys cefnogi mwy o deuluoedd gyda 

chostau gofal plant lle mae rhieni mewn addysg a hyfforddiant, a chynyddu 

darpariaeth y blynyddoedd cynnar i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais 

penodol ar gryfhau’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Ochr yn ochr â’r effeithiau ar y 

blynyddoedd cynnar, rydym hefyd wedi cydnabod yr effaith anghymesur ar y 

rhywiau, yn enwedig mewn perthynas â gofal plant. Mae ein Cynnig Gofal Plant 

eisoes yn darparu 30 awr o addysg a gofal plant a ariennir am 48 wythnos y 

flwyddyn i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed. 
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5. Gofal Cymdeithasol i Blant  

a. Hawliau a hawliau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau’r Plentyn  

b. Diogelu, gan gynnwys unrhyw oblygiadau sy’n codi o gyhoeddi adroddiad terfynol 

yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol a Chynllun Gweithredu 

Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol  

c. Gwasanaethau mabwysiadu a maethu  

d. Eiriolaeth plant a phobl ifanc  

e. Blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, gan gynnwys y cynnig Gofal Plant a’r 

gweithlu  

f. Addysg a gofal yn ystod plentyndod cynnar  

g. Dechrau’n Deg i blant 0-3 oed  

h. Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau chwarae 

 

Hawliau Plant 

 

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn (CCUHP).  Mae hawliau plant yn sail i’n huchelgais i bob plentyn 

gael y dechrau gorau mewn bywyd ac i gyflawni ei botensial. 

Blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant 

a’r gweithlu  

 

Mae cyllideb refeniw Cynnig Gofal Plant Cymru yn 2023-24 wedi cael ei diogelu, 

gan gynnwys ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i ehangu’r cyllid ar gyfer Rhieni 

mewn Addysg a Hyfforddiant, gwella’r cyfraddau defnyddio, a chynnydd yn y gyfradd 

o fis Ebrill 2022 ymlaen. Mae’r ymrwymiad hwn yn cydnabod gwerth addysg a 

hyfforddiant o ran cefnogi rhieni i wella eu rhagolygon cyflogaeth. Mae 

canfyddiadau’r adroddiad gwerthuso diweddaraf yn dangos bod y Cynnig yn parhau i 

gael effaith gadarnhaol, gan helpu rhieni’n ariannol a’u galluogi i gydbwyso gofynion 

bywyd gwaith a theuluol. 

Daw cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) i ben yn 2023 ond bydd yr angen i 

gefnogi’r gweithlu i uwchsgilio yn parhau, yn enwedig ac ystyried ehangu gofal plant 

a ariennir gan y llywodraeth i bob plentyn 2 oed sydd wedi’i gynllunio ar gyfer Tymor 
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y Senedd hon.  Bydd angen datblygu cynllun newydd i ddarparu’r un lefel o 

gefnogaeth i’r sector yn ystod y cyfnod hwn o dwf.  Mae’r £2m ar gyfer 2023-24 ac ar 

gyfer 2024-25 yn adlewyrchu’r angen parhaus hwn a diwedd cronfeydd ESF. 

Mae consortiwm CWLWM yn cynnwys pum sefydliad sy’n cynrychioli gwahanol 

rannau o’r sector gofal plant a chwarae yng Nghymru. Ynghyd â Chwarae Cymru, 

maent yn bartneriaid allweddol o ran cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac 

maent yn darparu cymorth amhrisiadwy i’w haelodau a’r rheini nad ydynt yn aelodau 

ar ffurf canllawiau, hyfforddiant a gwybodaeth am bob mater sy’n ymwneud â 

chwarae, safonau cenedlaethol ar gyfer gofal plant rheoledig, cofrestru a rheoleiddio 

a rheoli cynaliadwyedd/gosod. Cafodd y ddau gynnydd cyllidebol yn 2022-23, sydd 

wedi cael eu cynnal i adlewyrchu eu pwysigrwydd parhaus. 

 

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus, mae’r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys 

ymrwymiad i gyflwyno’r bwndel babi i fwy o deuluoedd yng Nghymru.  Nod y 

prosiect hwn yw rhoi rhodd gyffredinol gan Lywodraeth Cymru i ddarpar rieni sy’n 

byw yng Nghymru o fwndel o eitemau allweddol ar gyfer eu babi newydd-anedig. 

Mae’r gyllideb yn £6m yn 2023-24. 

Gwasanaethau diogelu 
 

Mae cyllid ar gyfer Diogelu yn cefnogi gweithredu Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn bennaf ac mae’n hyrwyddo agenda ataliol i 

wella canlyniadau llesiant i blant ac oedolion sydd mewn perygl, gan adlewyrchu’r 

angen i fabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn ac sy’n seiliedig ar gydweithio 

i ddiwallu anghenion gofal a chymorth plant, eu cefnogi i aros gyda’u teuluoedd lle 

mae’n ddiogel gwneud hynny ac i amddiffyn plant rhag cael eu cam-drin a’u 

hesgeuluso. Er mwyn hyrwyddo’r nodau hyn, mae cyllid yn cefnogi’r gwaith o 

Ddatblygu a Gweithredu Polisi Diogelu ar draws amrywiaeth o feysydd amddiffyn 

plant gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant a cham-drin plant yn rhywiol, 

Lleihau Arferion Cyfyngol, a gwaith parhaus i gefnogi adferiad Covid-19 drwy 

ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i blant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr, 

ymarferwyr a’r cyhoedd. 

Mae cyllid diogelu hefyd yn cefnogi gwaith y Bwrdd Diogelu Annibynnol 

Cenedlaethol, sy’n rhoi cymorth i’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol a chyngor i 
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Weinidogion ynghylch effeithiolrwydd trefniadau diogelu yng Nghymru. Gyda’i gilydd, 

mae gweithrediad y byrddau rhanbarthol a Chenedlaethol yn sicrhau bod mesurau ar 

waith i gefnogi ymarfer cyson sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ddiogelu plant ar draws 

asiantaethau a ledled Cymru.  

Gwasanaethau eiriolaeth 
 

Mae’r Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol (NASA) yn ddull 

safonol o ddarparu gwasanaethau eiriolaeth statudol gan y chwe Chydlynydd 

Gwasanaethau Cymdeithasol Rhanbarthol, sy’n atgyfnerthu ac yn sicrhau cynnig a 

phrofiad cyson i blant ac ymarferwyr. Mae wedi bod ar waith ers mis Mehefin 2017. 

Mae’r gwaith o weithredu NASA yn cael ei fonitro gan Fforymau Rhanbarthol sy’n 

dilyn ôl troed y Byrddau Diogelu Rhanbarthol, dan oruchwyliaeth Fforwm 

Cenedlaethol dan gadeiryddiaeth Llywodraeth Cymru a Phennaeth Gwasanaethau 

Plant yr Awdurdod Lleol.  Bydd yr elfen gyllido gan Lywodraeth Cymru yn parhau 

(hyd at £550k bob blwyddyn).    

 

MEIC yw’r llinell gymorth genedlaethol ar gyfer gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth sy’n 

darparu un pwynt cyswllt i blant a phobl ifanc drwy Radffon, negeseuon gwib a 

negeseuon testun. Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyflawni’r gweithgaredd hwn yn 

uniongyrchol ond yn hytrach drwy gontractau gyda Pro-Mo Cymru. Yn dilyn ymarfer 

caffael ym mis Mehefin 2022, cyhoeddwyd Contract newydd i Pro-Mo Cymru ar gyfer 

y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2022 a 30 Mehefin 2026. 

 

Gwasanaethau mabwysiadu 
 

Cyfeirir y buddsoddiad at awdurdodau lleol a mudiadau’r trydydd sector i barhau i 

gryfhau’r ddarpariaeth o wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru.  Mae darparu 

cefnogaeth fabwysiadu effeithiol ac wedi’i theilwra i deuluoedd sy’n mabwysiadu yn 

hollbwysig o ran cefnogi’r gwaith o atal achosion o darfu ar fabwysiadu a thorri i lawr, 

gan leihau’r posibilrwydd o blant yn ailymuno â’r system ofal, cyn belled ag y bo 

modd.  Bydd buddsoddiad hefyd yn cael ei anelu at gynyddu nifer y mabwysiadwyr, 

cyswllt, cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd, gwella prosesau paru a lleoli er mwyn 

sicrhau bod plant nad ydynt yn gallu dychwelyd i fyw gyda theuluoedd biolegol yn 
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cael eu lleoli cyn gynted â phosibl, gyda ‘theuluoedd parhaol’ addas sy’n diwallu eu 

hanghenion penodol. 

 

Gwasanaethau maethu 

 

Bydd cyllid yn parhau i gael ei gyfeirio at gefnogi’r sector maethu i gyflawni rhaglen 

waith a fydd yn grymuso’r gymuned faethu i wella canlyniadau llesiant ar gyfer plant 

a phobl ifanc sy’n derbyn gofal o fewn y fframwaith llesiant cenedlaethol.  Bydd y 

buddsoddiad hefyd yn cael ei gyfeirio i gefnogi ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i 

gefnogi’r cynllun maethu cenedlaethol yng Nghymru – Maethu Cymru.  Bydd cyllid 

yn cael ei ddefnyddio i roi nifer o ymgyrchoedd recriwtio ar waith a fydd yn cael eu 

targedu i ddiwallu anghenion y gwasanaeth, yn ogystal â gwreiddio’r rhaglen waith a 

gyflawnwyd yn ystod 2021.  Mae recriwtio gofalwyr maeth yn allweddol i lwyddiant a 

datblygiad maethu awdurdodau lleol a bydd y brand yn helpu awdurdodau lleol i 

ddileu elw a gwella ansawdd y lleoliadau o ddewis i blant mewn gofal.   

 

Polisi a goruchwylio darpariaeth holl weithgareddau gwasanaethau 

cymdeithasol Awdurdodau Lleol yng Nghymru 

 

Mae darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yn parhau i gael ei 

monitro’n fisol drwy adroddiad Checkpoint Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae hwn 

yn darparu data ynghylch nifer y cysylltiadau, y nifer sy’n ymwneud â diogelu, plant 

sy’n derbyn gofal a chymorth, a phlant sy’n derbyn gofal.  

Yn ogystal â hyn, bydd data ‘mesur gweithgareddau a pherfformiad’ y Fframwaith 

Perfformiad a Gwella ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei gyhoeddi ar 21 

Rhagfyr 2022. Mae’r data hwn yn rhoi crynodeb blynyddol o weithgarwch 

gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ledled Cymru. 

 

 

 

Gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
 



28 
 

Bydd gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn gallu elwa o’r £1.245m o gyllid 

bob blwyddyn, ac rydym yn ymrwymo i gefnogi gofalwyr di-dâl o bob oed yn 2023-

24. Bydd hyn yn cefnogi’r gwaith o gyflawni camau gweithredu yn y Strategaeth ar 

gyfer Gofalwyr Di-dâl yng Nghymru a’i Chynllun Cyflawni cysylltiedig, a lansiwyd yn 

2021.  Bydd hyn ochr yn ochr â chyllid yng nghynllun grantiau’r Trydydd Sector ar 

gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy (2020-25), a chymorth drwy fyrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol a’u ffrydiau ariannu.     

 

Teuluoedd yn Gyntaf 

 

Nod Teuluoedd yn Gyntaf yw gwella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. 

Mae’n rhoi pwyslais ar ymyrraeth gynnar, atal, a darparu cefnogaeth i deuluoedd 

cyfan, yn hytrach nag unigolion. Mae’r rhaglen yn gweithio gyda’r teulu cyfan i atal 

problemau rhag gwaethygu tuag at argyfwng.   

 

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo gwaith aml-asiantaeth i sicrhau bod teuluoedd yn cael 

cymorth cydgysylltiedig pan fydd ei angen arnynt. Gelwir hyn yn ddull ‘Tîm o 

Amgylch y Teulu’.  Dangosodd gwerthusiad o Teuluoedd yn Gyntaf fod Tîm o 

Amgylch y Teulu yn un o lwyddiannau allweddol y rhaglen, gan alluogi teuluoedd i 

deimlo eu bod wedi’u grymuso i gymryd rheolaeth er mwyn gwella canlyniadau eu 

teuluoedd. 

 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn un o chwe rhaglen o fewn y Grant Plant a 

Chymunedau sy’n canolbwyntio ar ymyrryd ac atal yn gynnar (mae Dechrau’n Deg 

hefyd wedi’i gynnwys yn y CCG). 

 

Cyn cyflwyno’r CCG ym mis Ebrill 2019, derbyniodd Teuluoedd yn Gyntaf ddyfarniad 

ariannol blynyddol pwrpasol o £7.6m yn 2018-19. 

Rydym wedi darparu £40m o refeniw ychwanegol hyd at 2024-25 ar gyfer cymorth a 

chefnogaeth gynnar, gan gynnwys ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf, sy'n cydnabod 

pwysigrwydd cefnogi mwy o blant a theuluoedd ledled Cymru.  
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Rhaglen Drawsnewid Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar  

 

Mae Rhaglen Drawsnewid Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar yn canolbwyntio ar 

ddatblygu system blynyddoedd cynnar fwy cydgysylltiedig ac ymatebol sy’n rhoi 

anghenion unigryw pob plentyn wrth galon y system, ac sy’n cynnwys y cyfnod cyn-

geni hyd at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (0-7). 

  

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled 

Cymru i ystyried sut i ddarparu gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar mewn ffordd 

fwy systematig, gan ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’n rhaglenni presennol, fel 

Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf.  

  

Mae’r rhan fwyaf o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus bellach yn rhan o’r rhaglen 

fel cynlluniau braenaru. Rydym yn buddsoddi £6m yn 2023-24 i gefnogi Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws holl ranbarthau Byrddau Iechyd yng Nghymru, 

wrth iddynt brofi’r elfennau craidd ar gyfer system blynyddoedd cynnar a threialu 

gwahanol fodelau a dulliau darparu aml-asiantaeth, gan adeiladu ar yr hyn sy’n 

gweithio’n dda mewn rhaglenni presennol fel Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf. 

Mae’r gyllideb yn lleihau ym Mlwyddyn Ariannol 2024-25 yn unol â rhaglen waith y 

cynllun peilot. 

 

Bydd yr hyn a ddysgir o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y prosiectau braenaru 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn helpu i lywio’r gwaith o ddatblygu fframwaith 

cenedlaethol, a fydd yn nodi’r elfennau allweddol ar gyfer system blynyddoedd 

cynnar ac yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer cyflwyno ein holl raglenni a pholisïau 

blynyddoedd cynnar yn y dyfodol. 

 

Addysg a Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar 

 

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Addysg a Gofal yn ystod Plentyndod Cynnar 

(ECEC) yng Nghymru yn golygu dileu’r rhaniad artiffisial rhwng lleoliadau addysg a 

gofal, gan sicrhau bod pob lleoliad sy’n darparu ECEC yn cyfrannu at les a 

datblygiad plentyn ar sail gyfartal – un system sengl gyda’r plentyn yn ganolog. Mae 

hyn yn golygu edrych ar ansawdd y ddarpariaeth, sut y gallwn sicrhau bod cynifer o 
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blant â phosibl yn gallu cael gafael ar ddarpariaeth o ansawdd uchel a’r hyn y mae 

angen i ni ei wneud i gefnogi ein gweithlu. Mae Llywodraeth Cymru yn cychwyn ar 

daith i fabwysiadu dull Addysg a Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar (ECEC) yng 

Nghymru ar gyfer plant 0-5 oed.  

Dechrau’n Deg i blant dan 4 oed 

 

Mae Dechrau’n Deg yn Ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu. Datblygwyd y 

rhaglen Dechrau’n Deg ar sail tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio o ran rhoi’r dechrau 

gorau mewn bywyd i blant. Mae pedair elfen graidd, gan gynnwys gofal plant rhan-

amser, o ansawdd uchel, gwell ymweliadau iechyd, cymorth magu plant a chymorth 

lleferydd, iaith a chyfathrebu.   

 

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn ein hymrwymo i barhau i gefnogi ein rhaglen 

flaenllaw Dechrau’n Deg. Ac, yn unol â’r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru, 

rydym wedi ymestyn yr ymrwymiad hwn i ehangu’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar 

yn raddol i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

 

Mae’r gwaith o gyflwyno cam un yr ehangu wedi dechrau erbyn hyn, ac mae’n 

cynnwys cynnig yr holl wasanaethau Dechrau’n Deg i tua 2,500 ychwanegol o blant 

dan bedair oed. Dyma’r cam cyntaf tuag at ein hymrwymiad uchelgeisiol i ehangu 

gofal plant a ariennir i bob plentyn dwy oed, fel y nodir yn y Cytundeb Cydweithredu 

rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. 

 

Rydym yn disgwyl i Gyfnod 2 gefnogi miloedd yn rhagor o bobl ifanc 2 oed i gael 

gofal plant o ansawdd uchel. Mae canllawiau drafft ar gyfer Cam 2 wedi cael eu 

rhannu ag awdurdodau lleol i gael sylwadau arnynt. Bydd gofyn iddynt rannu eu 

cynlluniau ar gyfer cyflawni gyda ni ym mis Ionawr 2023. 

 

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu – Y Blynyddoedd Cynnar 

 

Gwyddom fod datblygiad Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu yn ffordd bwysig o ragweld 

cynnydd yn nes ymlaen mewn llythrennedd. Mae sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu 
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gwan ymysg plant yn cael effaith ar amrywiaeth eang o ganlyniadau, gan gynnwys 

ymddygiad ac iechyd meddwl, llesiant a chyflogadwyedd. Dyna pam rydym wedi 

blaenoriaethu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu plant, gan eu bod yn hanfodol ar 

gyfer canlyniadau hirdymor cadarnhaol. Nod Siarad gyda Fi: Cynllun Cyflawni ar 

gyfer Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu, yw ceisio sbarduno gwelliant yn y ffordd y caiff 

plant yng Nghymru eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau SLC. 

 

Rydym yn diogelu ein buddsoddiad yn 2023-24 i gefnogi’r ymrwymiadau yn Siarad 

gyda Fi: Cynllun Cyflawni ar gyfer Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu i gyflawni ein 

hymrwymiad cyffredinol i wella canlyniadau i blant drwy ddull newydd o hyrwyddo a 

chefnogi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant. 

 

 

6. Gwybodaeth fanwl am ddyraniadau yng nghyswllt plant sy’n derbyn gofal a 

mesurau atal a chefnogi cysylltiedig  

Mae’r Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth fanwl am y dyraniadau yng Nghyllideb 

Ddrafft gyffredinol 2023-24 fel sy’n berthnasol i’n gwasanaethau ymchwiliad a 

lansiwyd yn ddiweddar ar gyfer plant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygiadau 

radical, gan gynnwys:  

• Cyn gofal: Lleihau nifer y plant yn y system ofal yn ddiogel. Yn cynnwys 

dyraniadau ar gyfer cymorth i deuluoedd, gwasanaethau ar ffiniau gofal ac 

eiriolaeth i rieni.  

 

• Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogi plant mewn gofal. Yn cynnwys 

trafodaethau gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch costau 

cynyddol posibl gofal cymdeithasol i blant a lliniaru unrhyw effaith ar blant  

 

• Ar ôl gofal: Cefnogaeth barhaus pan fydd pobl ifanc yn gadael gofal gan gynnwys 

y sefyllfa ddiweddaraf ar y cynllun peilot incwm sylfaenol ac ar gyllid ar gyfer Pan 

Fydda i’n Barod mewn gofal maeth.  
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Y Gronfa Diwygio Gofal Cymdeithasol 
 

Cyflwynwyd y Gronfa Diwygio Gofal Cymdeithasol ym mis Ebrill 2022 i gefnogi 

gweithgarwch i hyrwyddo diwygio a gwella gofal cymdeithasol, i ategu’r cyllid a 

ddarperir yn y setliad Llywodraeth Leol.  Defnyddir y Gronfa Diwygio Gofal 

Cymdeithasol i gefnogi’r gwaith o ddiwygio Gofal Cymdeithasol, i wella’r 

ddarpariaeth a chynyddu cynaliadwyedd gwasanaethau ar draws y sector gofal 

cymdeithasol. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i helpu i gyflawni ymrwymiadau’r 

Rhaglen Lywodraethu i ddiwygio gofal cymdeithasol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 

ac i ddiogelu, ailadeiladu a datblygu ein gwasanaethau ar gyfer pobl agored i niwed. 

 

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys nifer o ymrwymiadau sy’n nodi ein 

gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau plant yng Nghymru. Ein huchelgais yw newid y 

system gyfan ac, wrth ei gwraidd, rydym am weld mwy o blant a phobl ifanc yn cael 

eu galluogi i fyw gyda’u teuluoedd ac yn eu cymdogaethau cartref gyda llawer llai 

angen mynd i ofal. Yr ydym hefyd am sicrhau bod y cyfnod y mae pobl ifanc mewn 

gofal mor fyr â phosibl.  

 

Rydym wedi ymrwymo i gadw teuluoedd gyda’i gilydd. Ein gweledigaeth yw 

ailgynllunio’r ffordd yr ydym yn gofalu am blant a phobl ifanc fel y gallwn wneud y 

gorau dros ein pobl ifanc, eu teuluoedd a’u cymunedau drwy ddarparu 

gwasanaethau sydd wedi’u lleoli’n lleol, sydd wedi’u cynllunio’n lleol ac sy’n atebol 

yn lleol. Mae’n ymwneud â rhoi’r math iawn o ofal ar waith ar gyfer pob plentyn: 

diwygio a chydgysylltu gwasanaethau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n 

gadael gofal, darparu cymorth arbenigol ychwanegol i blant ag anghenion cymhleth 

a chefnogi’r rhai sy’n gofalu am blant yn well. 

 

Bydd y cynnydd yn y Gronfa Diwygio Gofal Cymdeithasol o £10m i £52m yn 2023-24 

ac ailddyrannu cyfanswm y cyllid sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio i wella’r 

gefnogaeth a ddarperir i Ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu i gyflawni ein 

gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau plant yng Nghymru. Dyfarnwyd cyllid i 

Awdurdodau Lleol i gefnogi cynigion i gyflawni’r ymrwymiadau hyn.   

 

Dileu elw o ofalu am blant sy’n derbyn gofal  

 

Fel rhan o’r Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, mae 

ymrwymiad clir i ‘leihau elw preifat o ofal plant sy’n derbyn gofal’ fel elfen allweddol 

o’r agenda radical hon.  

 

Mae’r dyraniad yn y Gronfa Diwygio Gofal Cymdeithasol ar gyfer dileu elw o ofal 

plant sy’n derbyn gofal wedi cynyddu o £10m yn 2022/23 i £16m yn 2023/24.   

 

Mae adborth gan blant a phobl ifanc yn awgrymu bod ganddynt deimladau cryf am 

gael gofal gan sefydliadau preifat sy’n gwneud elw o’u profiad o fod mewn gofal. Nid 

yw Llywodraeth Cymru yn credu y dylid cael marchnad ar gyfer gofal i blant, nac y 
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dylid gwneud elw o ofalu am blant sy’n wynebu heriau penodol yn eu bywydau ac 

mae’n bwriadu cyflwyno deddfwriaeth i roi terfyn ar hyn. Mae hyn yn golygu y bydd y 

gofal i blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru yn y dyfodol yn cael ei ddarparu gan 

sefydliadau sector cyhoeddus, elusennol neu ddielw. 

 

Ein nod yw sicrhau nad yw arian cyhoeddus sy’n cael ei fuddsoddi yng ngofal plant 

sy’n derbyn gofal yn gwneud elw i unigolion nac endidau corfforaethol, ond yn 

hytrach yn cael ei wario ar wasanaethau plant i ddarparu gwell profiadau a 

chanlyniadau i blant a phobl ifanc, gan roi sylw i ddatblygu a gwella gwasanaethau a 

datblygiad proffesiynol pellach i staff.  Rydym yn bwriadu canolbwyntio, yn y lle 

cyntaf, ar ofal preswyl a gofal maeth i blant. 

 

Dros weddill tymor y Senedd hon, mae angen i ni ganolbwyntio ar weithio gyda 

phlant sydd â phrofiad o ofal, awdurdodau lleol a phartneriaid i gynyddu darpariaeth 

gyhoeddus a dielw felly mae sylfaen gref i bontio i ofal dielw sy’n diwallu anghenion 

a hawliau plant a phobl ifanc. 

 

Diwygio Radical 

 

Mae’r dyraniad yn y Gronfa Diwygio Gofal Cymdeithasol ar gyfer diwygio 

gwasanaethau plant yn radical wedi cynyddu o £3m yn 2022/23 i £10m yn 2023/24.   

 

Rydym wedi ymrwymo drwy ein Rhaglen Lywodraethu i edrych ar ddiwygio radical ar 

y gwasanaethau presennol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal 

er mwyn gwireddu gweledigaeth ac uchelgais newydd ar gyfer gwasanaethau plant, 

yn seiliedig ar ymarfer cyson, ymddygiadau llai gwrth-risg a dulliau adferol 

cenedlaethol a fabwysiadwyd ledled Cymru.  Nid cyfrifoldeb awdurdodau lleol yn 

unig yw cyflawni’r weledigaeth hon; mae’n gofyn am weithio mewn partneriaeth ar 

draws gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau’r trydydd sector. 

 

Bydd y rhaglen yn darparu ymyriadau ataliol i deuluoedd sydd â phlant ar gyrion 

gofal gan gynnwys gwasanaethau eiriolaeth i rieni, cynadleddau grwpiau teulu, 

diwygio Cyfiawnder Teuluol a fframwaith ymarfer cenedlaethol.  Bydd hefyd yn galw 

am fwy o ymyrraeth a chefnogaeth i awdurdodau lleol nad ydynt yn cyflawni ein 

huchelgais i leihau nifer y plant mewn gofal yn sylweddol, a dyma fu ffocws 

ymweliadau diweddar Gweinidogion ag awdurdodau lleol a bydd yn parhau felly ar 

gyfer gweddill yr ymweliadau hyn.    

 

Gwaith trawslywodraethol/sector ar atal  

 

Mae cynnal ein rhaglen Dechrau’n Deg flaenllaw yn Ymrwymiad Rhaglen 

Lywodraethu. Datblygwyd y rhaglen Dechrau’n Deg ar sail tystiolaeth o’r hyn sy’n 

gweithio o ran rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant. Mae pedair elfen graidd, 
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gan gynnwys gofal plant rhan-amser o ansawdd uchel sy’n cael ei ariannu, mwy o 

ymweliadau iechyd, cymorth magu plant, a chymorth ar gyfer lleferydd, iaith a 

chyfathrebu.   

 

Rydym yn parhau i fuddsoddi yn Dechrau’n Deg, sy’n rhaglen flaenllaw sy’n cyrraedd 

tua 36,000 o blant dan bedair oed sy'n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf 

difreintiedig ym mhob cwr o Gymru. Mae’r dystiolaeth yn dangos ei fod yn gwneud 

gwahaniaeth i’r plant hynny sy’n manteisio ar y rhaglen. Mae cyllidebau refeniw 

craidd wedi cael eu diogelu ar gyfer cymorth a chefnogaeth gynnar, gan gynnwys ar 

gyfer Dechrau’n Deg, gan gydnabod pwysigrwydd cefnogi mwy o blant a theuluoedd 

ledled Cymru a sicrhau ein bod yn cefnogi ein plant ieuengaf i gael y dechrau gorau 

mewn bywyd.  Fodd bynnag, yn ôl y bwriad, rydym yn gweld diwedd ar y cyllid 

ychwanegol ar gyfer y Gronfa Datblygiad Plant a’n cynllun Cymorth Cynnar.  

Darparwyd y cyllid hwn fel ymateb dwys tymor byr i’r pandemig ac mae’n dod i ben 

yn unol â chynlluniau gwaith.   

 

Yn y Rhaglen Lywodraethu ddiweddaraf ac yn dilyn y Cytundeb Cydweithredu, mae 

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ehangu’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn 

raddol i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd Cam 2 yr ehangu yn digwydd yn ystod 2023-

24 a 2024-25. Bydd yn adeiladu ar ehangu Cam 1, lle rydym yn ymestyn darpariaeth 

Dechrau’n Deg i 2,500 o blant ychwanegol, gyda’r ddarpariaeth ychwanegol yn 

dechrau ym mis Medi 2022. Bwriedir ehangu eto yn 2023-24. 

 

Rhaglen Drawsnewid Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar  
 

Mae Rhaglen Drawsnewid Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar yn canolbwyntio ar 

ddatblygu system blynyddoedd cynnar fwy cydgysylltiedig ac ymatebol sy’n rhoi 

anghenion unigryw pob plentyn wrth galon y system, ac sy’n cynnwys y cyfnod cyn-

geni hyd at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (0-7). 

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled 

Cymru i ystyried sut i ddarparu gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar mewn ffordd 
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fwy systematig, gan ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’n rhaglenni presennol, fel 

Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf.  

Mae’r rhan fwyaf o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus bellach yn rhan o’r rhaglen 

fel cynlluniau braenaru. Rydym yn buddsoddi £6m yn 2023-24 i gefnogi Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws holl ranbarthau Byrddau Iechyd yng Nghymru, 

wrth iddynt brofi’r elfennau craidd ar gyfer system blynyddoedd cynnar a threialu 

gwahanol fodelau a dulliau darparu aml-asiantaeth, gan adeiladu ar yr hyn sy’n 

gweithio’n dda mewn rhaglenni presennol fel Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf.  

 

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu – Y Blynyddoedd Cynnar 

 

Gwyddom fod datblygiad Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu yn ffordd bwysig o rag-weld 

cynnydd yn nes ymlaen mewn llythrennedd. Mae sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu 

gwan ymysg plant yn cael effaith ar amrywiaeth eang o ganlyniadau, gan gynnwys 

ymddygiad ac iechyd meddwl, llesiant a chyflogadwyedd. Dyna pam rydym wedi 

blaenoriaethu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu plant, gan eu bod yn hanfodol ar 

gyfer canlyniadau hirdymor cadarnhaol. Nod Siarad gyda Fi: Cynllun Cyflawni ar 

gyfer Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu, yw ceisio sbarduno gwelliant yn y ffordd y caiff 

plant yng Nghymru eu cefnogi i ddatblygu eu sgiliau SLC. 

 

Rydym yn diogelu ein buddsoddiad yn 2023-24 i gefnogi’r ymrwymiadau yn Siarad 

gyda Fi: Cynllun Cyflawni ar gyfer Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu i gyflawni ein 

hymrwymiad cyffredinol i wella canlyniadau i blant drwy ddull newydd o hyrwyddo a 

chefnogi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant. 

 

Cyflog Byw Gwirioneddol 
 

Bydd dyraniad y Cyflog Byw Gwirioneddol tua £70m yn 2023-24.  Bydd y cynnydd yn 

berthnasol i weithwyr cofrestredig mewn cartrefi gofal a gofal cartref (gwasanaethau 

oedolion a phlant) a gweithwyr gofal cartref cofrestredig mewn lleoliadau byw â 

chymorth. Bydd hefyd yn cael ei dderbyn gan bob cynorthwyydd personol sy’n cael 

ei ariannu drwy daliad uniongyrchol gan yr awdurdod lleol. 

 

7. Costau deddfwriaeth  
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• Gweithredu Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ei 

flwyddyn gyntaf mewn grym ac unrhyw addasiadau i ddyraniadau a wnaethpwyd 

yng ngoleuni blwyddyn gyntaf y gweithredu.  

 

Diweddariad 2022-23 

Daeth Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020 i rym ar 21 

Mawrth 2022. 

Yn ystod y flwyddyn ariannol 2022-23 hyd yma, mae’r gwaith gweithredu wedi 

canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth; gweinyddu Grant Cymorth Rhianta ar gyfer 

Datrysiadau y tu allan i’r Llys; a chasglu data, monitro ac ymchwil gymdeithasol i 

oleuo’r adolygiad ôl-weithredu o’r ddeddfwriaeth. 

Codi ymwybyddiaeth: Fel y cyhoeddwyd at ddibenion craffu ar y gyllideb y llynedd, 

£400,000 yw’r dyraniad cyllideb ar gyfer yr ymgyrch rhoi terfyn ar gosbi corfforol yn 

2022-23, ac rydym yn disgwyl gwario’r dyraniad llawn. Mae hyn yn ostyngiad 

sylweddol o ddyraniad y gyllideb ar gyfer 2021-22, pan oedd angen canolbwyntio ar 

godi ymwybyddiaeth helaeth, ac ymgysylltu â grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli, 

cyn i’r newid yn y gyfraith ddod i rym. Mae codi ymwybyddiaeth barhaus yn dal yn 

bwysig er mwyn helpu i gyflawni’r amcan polisi o leihau nifer yr achosion o gosbi 

plant yn gorfforol, a chynyddu’r gefnogaeth i’r egwyddor bod cosbi plant yn gorfforol i 

gyd yn annerbyniol. Rydym wedi parhau i ymgysylltu â grwpiau sy’n cael eu 

tangynrychioli (sydd wedi bod yn rhan o’n strategaeth ymgysylltu am y tair blynedd 

flaenorol) yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn ariannol, ond rydym wedi lleihau’r lefelau 

ymgysylltu hyn yn raddol a byddwn yn adolygu canfyddiadau ein gwaith ymgysylltu i 

lywio gweithgarwch yn y dyfodol. 

Ar ben hynny, dyrannwyd £400,000 i’r rhaglen Magu Plant. Rhowch amser iddo i 

gynyddu’r gallu i gyfleu negeseuon am fagu plant yn gadarnhaol a dewisiadau 

cadarnhaol yn lle cosb gorfforol. Mae'r ymgyrch Magu plant. Rhowch amser iddo yn 

parhau i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyda magu plant drwy wefan 

bwrpasol, hysbysebu digidol a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Ar ôl codi’r 

cyfyngiadau sy’n ymwneud â Covid, mae sioe deithiol Magu Plant. Rhowch amser 

iddo hefyd wedi ymweld ag amrywiol leoliadau ledled Cymru, gan weithio gyda’r 
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gweithlu magu plant lleol i gyrraedd a darparu gwybodaeth a chyngor i rieni a 

gofalwyr yn yr ardal leol. 

Cymorth Rhianta ar gyfer Datrysiadau y Tu Allan i’r Llys: Buom yn gweithio’n 

agos gyda’r heddlu, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill i lunio cynigion 

ar gyfer cynllun dargyfeirio a fyddai’n galluogi’r heddlu i gyfeirio unigolion at 

awdurdodau lleol i gynnig cymorth magu plant wedi’i deilwra, fel amod o 

benderfyniad y tu allan i’r llys. Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £810,000 o 

gyllid grant i alluogi awdurdodau lleol i ddarparu’r cymorth hwn. Mae data’n cael ei 

gasglu i ddeall mwy am sut mae’r grant yn cael ei ddefnyddio, gan gynnwys nifer yr 

atgyfeiriadau drwy’r cynllun, a bydd hwn yn cael ei gyhoeddi pan fydd ar gael ac yn 

cael ei sicrhau o ran ansawdd. Lluniwyd canllawiau cynhwysfawr mewn 

ymgynghoriad ag awdurdodau lleol a’r heddlu, ac mae’r rhain ar gael yma: 

Grant Cymorth Rhianta ar gyfer Datrysiadau y Tu Allan i’r Llys: canllawiau | 

LLYW.CYMRU 

Casglu, monitro a gwerthuso data: Nid yw ein trefniadau ar gyfer casglu a monitro 

data yn golygu cost cyllideb, gan fod gwaith casglu a dadansoddi data yn cael ei 

reoli gan staff Llywodraeth Cymru, gyda mewnbwn gan ein partneriaid mewn 

awdurdodau lleol, heddluoedd a Gwasanaeth Erlyn y Goron. 

Rydym wedi comisiynu ymchwil i olrhain lefelau ymwybyddiaeth ac agweddau tuag 

at gosbi corfforol, drwy gwmni omnibws Beaufort (gwaith maes a gyflawnwyd ym mis 

Tachwedd 2022); amcangyfrifir bod cost yr arolwg hwn a’r adroddiad yn llai na 

£10,000 yn 2022-23. 

 

Gwariant a ragwelir ar gyfer 2023-24: 
 

Bydd y flaenraglen waith yn parhau i ganolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ac 

ymgysylltu; cefnogaeth gyda magu plant y tu allan i’r llys; a chasglu, monitro a 

gwerthuso data. 

Mae dyraniad y gyllideb ar gyfer y gwaith gweithredu yn 2023-24 hyd at £1,260,000, 

sy’n cynnwys: 

• Hyd at £400,000 ar gyfer codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu 

https://www.llyw.cymru/grant-cymorth-rhianta-ar-gyfer-datrysiadau-y-tu-allan-ir-llys-canllawiau
https://www.llyw.cymru/grant-cymorth-rhianta-ar-gyfer-datrysiadau-y-tu-allan-ir-llys-canllawiau
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• Hyd at £810,000 ar gyfer Grant Cymorth Rhianta ar gyfer Datrysiadau y Tu Allan 

i’r Llys 

• Hyd at £50,000 ar gyfer ymchwil a gwerthuso, gan gynnwys yr arolwg a’r 

adroddiad olrhain ymwybyddiaeth rheolaidd, ac ymchwil ansoddol ychwanegol 

posibl a fydd yn archwilio effaith y ddeddfwriaeth ar y rheini a allai gael eu 

heffeithio ganddi.  

Codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu: Dyrannwyd hyd at £400,000 i gydnabod 

pwysigrwydd sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl ledled Cymru yn ymwybodol o’r 

newid yn y gyfraith. 

Mae ein hasiantaeth gyfathrebu yn defnyddio arolwg omnibws i dracio lefelau 

ymwybyddiaeth yn rheolaidd, sy’n dangos bod Stopio Cosbi Corfforol wedi llwyddo i 

gyrraedd lefelau uchel o ymwybyddiaeth. Yng ngoleuni hyn, rydym yn ystyried a 

allwn wneud rhywfaint o arbedion mewn cyllid sydd wedi’i glustnodi ar gyfer codi 

ymwybyddiaeth yn gyffredinol, ond byddwn yn parhau i ddarparu gohebiaeth wedi’i 

thargedu mewn meysydd penodol ac ar gyfer grwpiau penodol. Er enghraifft, 

gwyddom o wledydd eraill ei bod yn bwysig parhau i sicrhau bod gwybodaeth a 

chyngor ar gael i rieni newydd, ac i newydd-ddyfodiaid i’r wlad. Mae’n bosibl, felly, y 

bydd y gwariant ar godi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu yn llai na £400,000, gan fod 

dulliau cyfathrebu wedi’u targedu yn gyffredinol yn costio llai na dulliau cyfathrebu 

torfol, ond byddwn yn monitro’r sefyllfa’n ofalus. 

Cymorth rhianta ar gyfer datrysiadau y tu allan i’r llys: Dyrannwyd cyllid 

dangosol o £810,000 y flwyddyn ar gyfer cymorth rhianta ar gyfer datrysiadau y tu 

allan i’r llys hyd at 2024-25, i’n galluogi i adolygu a yw’r cyllid wedi’i anelu at y lefel 

gywir i helpu i sicrhau bod y cynllun dargyfeirio’n llwyddiannus. 

Mae’n rhy fuan eto i ddod i unrhyw gasgliadau am hyn. Mae angen rhywfaint o 

amser ar y cynllun, ac mae angen i ni gasglu data am ychydig flynyddoedd i asesu 

canlyniadau’r cynllun. 

Dylid nodi, os yw’r cymorth rhianta ychwanegol sy’n cael ei gaffael drwy’r grant yn 

fwy na’r angen i gefnogi’r cymorth rhianta ar gyfer datrysiadau y tu allan i’r llys sy’n 

cael ei ddarparu ochr yn ochr â datrysiad y tu allan i’r llys sy’n cael ei gynnig gan yr 

heddlu, yna mae capasiti ychwanegol ar gael i gefnogi’r cymorth rhianta ehangach 

sy’n cael ei gynnig gan yr awdurdod lleol. O’r herwydd, mae’r grant yn cefnogi 
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amcanion polisi’r newid yn y gyfraith drwy hyrwyddo rhianta cadarnhaol, gan 

gynnwys sut i ddarparu arweiniad a disgyblaeth drwy ddulliau cadarnhaol yn lle cosbi 

corfforol. 

Ymchwil: Bydd hyd at £10,000 o’r £50,000 o ddyraniad cyllideb ar gyfer ymchwil yn 

cael ei ddefnyddio ar gyfer yr arolwg a’r adroddiad olrhain omnibws blynyddol. Bydd 

y gweddill ar gael i gefnogi’r posibilrwydd o gaffael ymchwil ansoddol gydag 

ymarferwyr i archwilio sut mae’r newid yn y gyfraith wedi effeithio ar ddarpariaeth 

rheng flaen, os o gwbl. 

• Goblygiadau ariannol neu a ragwelir yn 2022-23 a 2023-34 unrhyw is-

ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc o fewn portffolio’r Gweinidog.  

• Gwybodaeth am effaith ariannol unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol gan Senedd y 

DU.  

 

8. Effaith costau byw ar ddyraniadau Cyllideb Ddrafft 2023-24  

Gwybodaeth am effaith ddisgwyliedig costau byw ar yr MEG Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2023-24 a chyfrifoldebau polisi ehangach y 

Gweinidog ar gyfer:  

• Darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc gan y Byrddau Iechyd yng Nghymru 

ac effaith costau ynni cynyddol ar y ddarpariaeth hon.  

• Polisi a goruchwylio’r ddarpariaeth o holl weithgareddau gwasanaethau 

cymdeithasol Awdurdodau Lleol yng Nghymru ac unrhyw drafodaethau 

cysylltiedig gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn benodol:  

• Effaith costau byw ar wasanaethau diogelu plant o ran anghenion cynyddol posibl 

ac unrhyw gostau uwch sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau  

• Effaith costau byw o ran darparu gofal cymdeithasol i blant, er enghraifft costau 

uwch gofal preswyl a maeth; costau byw uwch i aelwydydd sy’n cefnogi 

trefniadau Gofal gan Berthynas neu Warcheidwaeth Arbennig. 

 

Costau Byw 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod effaith yr argyfwng costau byw ar iechyd a lles 

y boblogaeth, ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi pobl drwy’r 
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argyfwng costau byw hwn drwy ddarparu cymorth wedi’i dargedu i’r rheini sydd ei 

angen fwyaf a thrwy raglenni a chynlluniau sy’n rhoi arian yn ôl ym mhocedi pobl. Yn 

y flwyddyn ariannol hon, mae hyn yn werth tua £1.6bn ar draws holl gyllideb 

Llywodraeth Cymru. 

Bydd y dyraniadau cyllideb drafft yn parhau i gynnig cymorth i’r rhai mwyaf 

anghenus, drwy amrywiaeth o raglenni a chynlluniau gros y llywodraeth. Er 

enghraifft, byddwn yn parhau i gynnig talebau Cychwyn Iach i ddarparu cymorth 

ychwanegol i brynu ffrwythau a llysiau iach yn ystod beichiogrwydd ac i rieni plant 

ifanc. Byddwn hefyd yn parhau i fuddsoddi yn ein dull system gyfan o wella lles 

meddyliol mewn ysgolion a mynediad rhwydd at gymorth iechyd meddwl, er 

enghraifft ein llinell gymorth CALL a therapi ar-lein. 

Mae’r Cabinet wedi cytuno yn y gyllideb ddrafft i gynnal cyllid ar gyfer y Gronfa 

Cymorth Dewisol ar y lefelau presennol ar gyfer y ddwy flynedd ariannol nesaf 

(£38.5 miliwn), gan ddarparu £18.8 miliwn ychwanegol y flwyddyn ar gyfer y gyllideb 

sylfaenol. Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn edrych ar opsiynau polisi o 

ran yr hyblygrwydd presennol a gweithrediad y contract newydd sy’n dechrau ym mis 

Ebrill 2023 a bydd yn gwneud cyhoeddiad pan fydd y cynlluniau’n cael eu cwblhau. 

Mae partneriaid yn dweud bod y gronfa hon yn hanfodol, yn enwedig yn ystod yr 

argyfwng costau byw. Ers mis Ebrill 2022 mae wedi darparu bron i £20 miliwn o 

gymorth i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ariannol, sy’n cynnwys cymorth ar gyfer 

taliadau tanwydd oddi ar y grid.  

Bydd ymdrechion ar y cyd yn parhau i roi arian yn ôl ym mhocedi pobl, drwy raglenni 

fel y cynnig gofal plant am ddim, prydau ysgol am ddim i bawb yn ogystal â chynnal 

y gefnogaeth bresennol, fel presgripsiynau am ddim. 

Rydym yn cydnabod yr effaith y gall bod yn ddi-waith ei chael ar lesiant y gweithlu, a 

bydd ein cyllideb ddrafft yn ein galluogi i ddarparu Cymorth yn y Gwaith parhaus tan 

fis Mawrth 2025 sy’n adeiladu ar y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith presennol a 

ariennir gan Ewrop i ehangu’r gefnogaeth o’i ddarpariaeth bresennol yng Ngogledd a 

De-orllewin Cymru i Gymru gyfan o fis Ebrill 2023 ymlaen. Bydd hyn yn galluogi mwy 

o bobl sy’n absennol o’r gwaith, neu sydd mewn perygl o fod yn absennol oherwydd 

eu salwch corfforol neu feddyliol, i gael cymorth iechyd galwedigaethol am ddim i 

aros mewn gwaith.   



41 
 

Rydym hefyd yn darparu cymorth cyflogadwyedd parhaus i bobl sy’n gwella o salwch 

meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau ac sy’n ddi-waith. Mae’r cymorth mentora 

cyfoedion hwn yn cael ei ddarparu tan fis Mawrth 2025 a bydd yn helpu’r bobl fwyaf 

ymylol sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i gael gwaith cynaliadwy, yn codi incwm 

aelwydydd ac yn darparu llwybr o dlodi gan ddod â sicrwydd i unigolion, teuluoedd a 

chymunedau.  

Mae’r gyllideb ddrafft yn darparu ar gyfer parhad ein Cronfa Cefnogi Gofalwyr 

lwyddiannus. Sefydlwyd y gronfa yn 2020, a’i nod yw lliniaru effaith ariannol y costau 

byw cynyddol i ofalwyr di-dâl drwy grantiau uniongyrchol a datblygu gwasanaethau 

cefnogi lleol. Mae’r gronfa wedi llwyddo i leihau caledi ariannol ar unwaith gan 

gysylltu mwy o ofalwyr di-dâl â chefnogaeth barhaus. Ers ei lansio, mae wedi bod o 

fudd i dros 10,000 o ofalwyr di-dâl. Yn 2021- 22, nid oedd 33 y cant o’r buddiolwyr yn 

ymwybodol o’r gwasanaethau cyn hynny. Mewn rhai ardaloedd roedd y ffigur hwn 

mor uchel â 70 y cant. Felly, drwy’r cynllun hwn, mae mwy o ofalwyr di-dâl yn cael 

cymorth ataliol i wella eu hiechyd meddwl a’u lles. 

Mae’r argyfwng costau byw yn cael effaith wirioneddol ar ofalwyr ein teuluoedd 

agored i niwed yng Nghymru.  Cafwyd sawl erthygl yn y wasg ac ymgyrch gan y 

Rhwydwaith Maethu yn nodi y gallai llawer o deuluoedd maeth a pherthnasau gael 

eu gorfodi  i roi’r gorau i’r plant yn eu gofal os nad ydynt yn cael cymorth 

ychwanegol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ymchwil y Rhwydwaith Maethu ynghylch 

costau llawn gofalu am blentyn mewn gofal maeth. Credwn y dylai’r rhai sy’n gofalu 

am ein plant sydd â phrofiad o ofal gael digon o adnoddau i dalu am gostau’r plant 

yn eu gofal. Gwnaethom gomisiynu adolygiad cynhwysfawr o’r Lwfans Sylfaenol 

Cenedlaethol, sef y lwfans craidd sylfaenol y mae gofalwyr maeth a gofalwyr sy’n 

berthnasau yn ei dderbyn i dalu am y costau sy’n gysylltiedig â gofalu am y plant yn 

eu gofal. Y bwriad yw y bydd hyn yn gosod meincnod ar gyfer cyfraddau talu i bob 

gofalwr maeth a gofalwr sy’n berthnasau.  Roedd yr adolygiad yn cynnwys edrych ar 

yr union gostau sy’n gysylltiedig â gofalu am blentyn, a’r effaith ar allu teulu maeth i 

ennill neu ddiwallu anghenion yr holl blant yn y tŷ. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried 

canfyddiadau’r adolygiad er mwyn pennu cyfraddau talu yn y dyfodol. 
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Gan weithio ochr yn ochr â Maethu Cymru, rydyn ni’n edrych ar sut gallwn ni gysoni’r 

cymorth sydd ar gael i ofalwyr maeth a gofalwyr sy’n berthnasau er mwyn cynnig 

cefnogaeth gyson i ofalwyr ledled Cymru.  Bydd hyn yn cynnwys edrych ar sut gall 

awdurdodau lleol gefnogi rhai ymrwymiadau ariannol megis darparu gostyngiadau yn 

y dreth gyngor a chael gafael ar gyfleusterau hamdden i gefnogi teuluoedd 

ymhellach. 

Yn ddiweddar, rydym wedi cynnal adolygiad o’r cymorth craidd sydd ar gael, gan 

gynnwys cymorth ariannol, i deuluoedd Gwarcheidiaeth Arbennig yng Nghymru.  

Rydym wrthi’n adolygu’r canfyddiadau hyn a byddwn yn sefydlu Bwrdd Gweithredu 

Strategol i fwrw ymlaen â’r argymhellion o 2023/24 ymlaen. 

 

Cyflog Byw Gwirioneddol  

Mae cyflwyno’r Cyflog Byw Gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol wedi 

bod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac yn ymrwymiad allweddol yn ein rhaglen 

lywodraethu i adeiladu economi sy’n seiliedig ar egwyddorion gwaith teg, 

cynaliadwyedd a diwydiannau a gwasanaethau’r dyfodol. Bydd sicrhau gwell cyflog 

drwy godi’r Cyflog Byw Gwirioneddol sydd yn ein cyllideb ddrafft yn helpu i fynd i’r 

afael â chyflogau isel sy’n gysylltiedig â’r sector, yn cefnogi’r argyfwng costau byw ac 

yn gwneud gwaith gofal cymdeithasol yn fwy deniadol. Mae’r Cyflog Byw 

Gwirioneddol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau a bywoliaeth, a dyma’r gwahaniaeth 

sy’n sicrhau bod gwaith yn talu a bod modd talu costau byw.  
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Atodiad A  

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Dyddiad: 18 Ionawr 2023 

 

Sylwadau ar bob un o Gamau Gweithredu y cyllidebau Plant yn y Prif Grŵp Gwariant 

(MEG) Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad ac 

esboniad o’r newidiadau rhwng Cyllideb Derfynol 2022-23 a Chyllideb Ddrafft 2023-24. 

 

 

Cam Gweithredu: Cyflenwi Gwasanaethau’r GIG wedi’u Targedu 

BEL 060 – Dyraniad y Blynyddoedd Cynnar Cymru Iachach 

Cyllideb 

Derfynol 

2022 (2023-

24) 

£m 

Newid 

 

£m 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

(2023-24) 

£m 

Cyllideb 

Derfynol 

2022 (2024-

25) £m 

Newid 

 

£m 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

(2024-25) 

£m  

 

7.1 - 7.1 3.8 - 3.8 

 

 

Mae BEL 60 yn y Cam Gweithredu Cyflenwi Gwasanaethau’r GIG wedi’u Targedu yn 

cynnwys y dyraniad cyllid gwreiddiol a wnaed i gefnogi Cymru Iachach.  

 

Fel rhan o’r ddarpariaeth gyllidebol hon, pennwyd llinell sylfaen o £7m i gefnogi’r 

Blynyddoedd Cynnar (fel ar gyfer y gyllideb atodol gyntaf yn 2021). 

 

Fel rhan o’r cynnydd o £28m yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd 

Cynnar a nodwyd yn 22-23, dyrannwyd £11.5m i ddechrau i BEL 60. Mae amryw o 

drosglwyddiadau cyllidebol wedi’u gwneud i’r Grant Plant a Chymunedau, sydd bellach yn 

rhan o’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae’r gyllideb ar gyfer 24-25 yn 

cynrychioli’r balans sy’n weddill. 

 

 

 

 



44 
 

 

 

Cam Gweithredu: Cefnogi Plant 

Cyllideb 

Derfynol 

2022 (2023-

24) 

£m 

Newid 

 

£m 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

(2023-24) 

£m 

Cyllideb 

Derfynol 

2022 (2024-

25) £m 

Newid 

 

£m 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

(2024-25) 

£m  

 

111.256 170.235 281.491 112.106 177.685 289.791 

 

Mae’r rhan fwyaf o’r cyllid yn y cam gweithredu hwn yn cefnogi’r cynnig gofal plant (sy’n 

ddarostyngedig i drefniadau craffu gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg). Mae’r cam 

gweithredu hwn hefyd yn cynnwys cyllid ar gyfer y Grant Trawsnewid Plant sy’n Derbyn 

Gofal, sy’n darparu cyllid i nifer o fentrau sy’n gwella canlyniadau plant sy’n derbyn gofal er 

mwyn sicrhau bod pob plentyn mewn gofal yn cael yr un cyfleoedd bywyd â phlant eraill. 

Mae hefyd yn cynnwys y gyllideb Plant Agored i Niwed sy’n cefnogi plant sydd wedi cael eu 

mabwysiadu er mwyn sicrhau y gallan nhw a’u teulu gael gafael ar y gwasanaethau cymorth 

sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu bywyd fel teulu.  

 

Esboniad o’r Newidiadau i Gam Gweithredu Cefnogi Plant  

 

Trosglwyddiadau MEG i MEG (Cylchol) 

➢ £160.235m (23-24) a £167.685m (24-25) – Trosglwyddiad cylchol o gyllid y Grant 
Plant a Chymunedau i’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 

Addasiadau i’r gyllideb yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 23-24 

a 24-25 

➢ £10.000m – Cyllid ychwanegol wedi’i ddyrannu ar gyfer Dechrau’n Deg i gefnogi 
ehangu. Addasiad cylchol o Gam Gweithredu i Gam Gweithredu yn y MEG Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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Cam Gweithredu: CAFCASS Cymru 

Cyllideb 

Derfynol 

2022 (2023-

24) 

£m 

Newid 

 

£m 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

(2023-24) 

£m 

Cyllideb 

Derfynol 

2022 (2024-

25) £m 

Newid 

 

£m 

Cyllideb 

Ddrafft 

2023-24 

(2024-25) 

£m  

 

14.725 0.470 15.195 17.725 0.470 15.195 

 

 

 

Mae Cafcass Cymru yn wasanaeth gweithredol a gaiff ei arwain gan alw sy’n darparu 

gwasanaeth statudol i’r Llys Teulu yng Nghymru ar ran Gweinidogion Cymru. Mae 

ymarferwyr Cafcass Cymru yn gweithio gyda bron i 11,200 o’r plant a’r bobl ifanc fwyaf 

agored i niwed yn y system cyfiawnder teuluol, gan sicrhau bod ein hymyriadau yn hyrwyddo 

llais y plentyn, yn canolbwyntio ar eu hawliau, eu llesiant a’u buddiannau pennaf er mwyn 

cyflawni gwell canlyniadau i’r plentyn dan sylw yn y System Cyfiawnder Teuluol yng 

Nghymru.  

 

Mae’r sefydliad yn ceisio dylanwadu ar y system cyfiawnder teulu a gwasanaethau i blant 

yng Nghymru, gan ddarparu cyngor o ansawdd uchel i Weinidogion a sicrhau bod anghenion 

teuluoedd a phlant o Gymru yn cael eu hadlewyrchu mewn datblygiadau proses a pholisi. Ar 

wahân i gostau staffio a rhedeg y sefydliad, mae’r gyllideb yn darparu cyllid grant er mwyn 

helpu rhieni sydd wedi gwahanu, pan geir cyfarwyddyd i wneud hynny gan y Llys Teulu, i 

gael cyswllt â’u plant. Mae’r gyllideb hefyd yn cyllido’r gwaith o ddarparu’r rhaglen Gweithio 

Gyda’ch Gilydd er Lles Plant, sy’n cefnogi rhieni sydd wedi gwahanu, neu sydd wrthi’n 

gwahanu, i reoli eu hymddygiad eu hunain yn well er mwyn sicrhau bod anghenion 

emosiynol, ymarferol a chorfforol a budd pennaf eu plant yn cael y brif flaenoriaeth. 

 

Esboniad o’r Newidiadau i Gam Gweithredu CAFCASS Cymru  

Addasiadau i’r gyllideb yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 23-24 

a 24-25 

➢ £0.470m – Cynnydd yn y gyllideb ar gyfer costau yn ymwneud â staff. Addasiadau 
technegol cylchol o Gam Gweithredu i Gam Gweithredu yn y MEG Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol (ailalinio ymrwymiad y gyllideb). 
 

 

 


