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Annwyl Nick 
 
 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Plant sy'n derbyn gofal 

 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Hydref. Mae'n bleser gen i amgáu papur sy'n cynnwys y 
manylion yr oeddech yn gofyn amdanynt. 
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth yn ategu eich papur cwmpasu ac yn helpu'r Pwyllgor i ddod 
i benderfyniad priodol. 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
 
 
Carl Sargeant AC / AM 
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Cabinet Secretary for Communities and Children 
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Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PAC) – Gwybodaeth ategol ar gyfer y Papur 
Cwmpasu ar Blant sy’n Derbyn Gofal 

 
1. Diben 

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi nodi ei fod yn dymuno cynnal 
ymchwiliad i rai agweddau ar Blant sy’n Derbyn Gofal ac mae wedi gofyn am 
fanylion am holl grantiau a ffrydiau cyllido Llywodraeth Cymru, ar draws 
portffolios polisi, sy’n canolbwyntio’n benodol ar wella canlyniadau ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal.  
 
Er mwyn ategu’r cais hwn, casglwyd gwybodaeth isod sy’n nodi’r ystod o 
grantiau a ffrydiau cyllido gan Lywodraeth Cymru sy’n canolbwyntio’n benodol ar 
wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal o bob adran polisi. Darparwyd 
gwybodaeth hefyd ynghylch Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i 
Blant a’r gyllideb a ddarparwyd ar gyfer cyflwyno ei raglen waith. 
 
Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am nodi yr ystyriwyd cynnwys cyllid ar 
gyfer rhaglenni atal ac ymyrryd yn gynnar sy’n ceisio creu cydnerthedd ymysg 
teuluoedd a chymunedau, megis Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg, yn 
ogystal â rhaglenni eraill a gynlluniwyd i sicrhau nad yw unigolion yn dioddef 
tlodi neu i wella anghydraddoldeb. Gan nad yw’r rhaglenni hyn yn 
canolbwyntio’n benodol ar wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal nid 
ydynt yn rhan o’r cwmpas a nodwyd yng nghais Cadeirydd y Pwyllgor ac nid 
ydynt wedi cael eu cynnwys yn y papur hwn. 
 
2. Grantiau a ffrydiau cyllido sy’n cael eu harwain gan y Gwasanaethau 

Cymdeithasol 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer awdurdodau lleol wrth gyflawni eu 
dyletswyddau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae Rhan 6 yn caniatáu i ni wella 
canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a’r rhai sydd ar ymylon 
gofal. Mae’n rhoi mwy o bwyslais ar atgyfeirio plant o ofal a darparu cymorth i 
alluogi teuluoedd i aros gyda’i gilydd.  
 
Caiff y rhan fwyaf o gyllid ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol plant yng 
Nghymru ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol drwy gyfrwng y 
Grant Cynnal Refeniw. Fel grant heb ei neilltuo, mae gan awdurdodau lleol 
hyblygrwydd i wario’r cronfeydd hyn at unrhyw ddiben o’u dewis wrth ddarparu’r 
gwasanaethau y maent yn gyfrifol amdanynt, yn cynnwys gwasanaethau ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal. 
 
Yn ogystal, gall awdurdodau lleol yng Nghymru wneud cais am gyllid 
ychwanegol drwy raglenni grant Llywodraeth Cymru. Dim ond at y dibenion 
penodol y’u darparwyd y gellir defnyddio’r grantiau hyn. Ceir enghreifftiau o’r 
cyfryw grantiau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru isod. 
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Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella Canlyniadau i Blant  
Mae ffocws Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ar atal ac 
ymyrryd yn gynnar yn rhoi cyfle i fynd i’r afael â’r canlyniadau heriol ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal ac yn gosod y cyd-destun strategol cyffredinol ar gyfer y 
rhaglen waith Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant. 
 
Cafodd y Grŵp Llywio Strategol Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant ei sefydlu’n 
wreiddiol gan y cyn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark 
Drakeford AC, i helpu i wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a nodi 
pa gamau atal ac ymyrryd yn gynnar y gellid eu cymryd i helpu i leihau nifer y 
plant sy’n mynd i ofal. Cadeiriwyd y Grŵp gan Albert Heaney, Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio. 
 
Yn dilyn etholiadau’r Cynulliad, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gymunedau a Phlant i ailgynnull y Grŵp a newid ei statws i Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog, dan gadeiryddiaeth David Melding AC. Cyfarfu’r Grŵp am y tro 
cyntaf ar 3 Hydref ac mae’n cyflwyno rhaglen waith cam 2, gan adeiladu ar yr 
argymhellion a’r ffrydiau gwaith a gyflawnwyd yn ystod cam 1, a datblygu dull 
gweithredu cenedlaethol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 
 
Mae cylch gorchwyl y Grŵp fel a ganlyn: 
 

 Cefnogi teuluoedd i aros gyda’i gilydd a lleihau’r angen i blant dderbyn 
gofal drwy sicrhau bod ffocws ar gymryd camau atal ac ymyrryd yn 
gynnar ar draws yr holl wasanaethau a ddarperir ar gyfer plant, yn 
cynnwys darparwyr statudol ac annibynnol.   
 

 Galluogi asiantaethau perthnasol a gweithwyr proffesiynol i reoli risg yn 
hyderus a darparu cymorth ar gyfer ‘ymylon gofal’, gan sicrhau bod 
anghenion yn cael eu hasesu a’u diwallu’n gywir, er mwyn sicrhau mai 
dim ond y plant iawn sy’n cael eu lletya ar yr adeg iawn.   
 

 Llunio dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 
 

 Sicrhau bod awdurdodau lleol yn darparu ac yn comisiynu cymysgedd 
hyblyg a fforddiadwy o leoliadau o safon uchel sy’n diwallu’r ystod 
amrywiol o anghenion plant. 
 

 Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn dilyn llwybrau gofal sydd wedi’u 
cynllunio’n glir ac yn canolbwyntio’n barhaus ar gynlluniau gofal, nad yw 
pethau’n cael eu gadael i lithro, a bod modd iddynt ailymuno â theulu a 
ffrindiau lle bynnag y bo’n bosibl, bod ganddynt leoliadau sefydlog a’u 
bod yn gallu symud yn gadarnhaol i fyd oedolion.  
 

 Sicrhau’r cymorth gorau posibl a’r canlyniadau gorau ar gyfer y rhai sy’n 
gadael gofal. 
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 Ceisio deall pam mae plant yn gorfod derbyn gofal a chael darlun o 
brofiadau gofal unigol drwy hyrwyddo proses systematig o gofnodi ac 
ystyried y data a’r dystiolaeth sydd ar gael.  

 
Mae aelodaeth y Grŵp yn cynnwys rhanddeiliaid sy’n gweithio gyda phlant sy’n 
derbyn gofal, gofalwyr maeth a mabwysiadwyr megis swyddogion arweiniol ar 
draws llywodraeth leol, y trydydd sector ac arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru 
ar draws portffolios polisi (addysg, tai, trechu tlodi ac iechyd cyhoeddus).  
 
Mae Cam 2 o’r rhaglen yn seiliedig ar dair thema allweddol: 

 atal plant rhag mynd i ofal ac ymyrryd yn gynnar, 

 gwella canlyniadau i blant sydd eisoes yn derbyn gofal,  

 cefnogi’r rhai sy’n gadael gofal i gael dyfodol llwyddiannus a byw’n 
annibynnol.  

 

Gan weithio o fewn y 3 thema allweddol, bydd y rhaglen yn ceisio datblygu dull 
integredig o ymdrin â phlant sy’n derbyn gofal, gan ganolbwyntio ar y canlynol: 

 Ymarfer Proffesiynol 

 Asesu Risg a Gwasanaethau Ymylon Gofal 

 Cynlluniau Parhad a Sicrhau Lleoliadau Sefydlog 

Drwy ei waith, bydd y grŵp yn cyfrannu at leihau achosion o brofiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod, yn ceisio adeiladu cadernid o fewn y teulu, yn 
canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar a gwella canlyniadau i blant mewn 
gofal. 
 
Mae £100,000 wedi ei neilltuo i gefnogi’r canlyniadau gwella ar gyfer rhaglen 
waith y plant, Grŵp Cynghori’r Gweinidog a’i ffrydiau gwaith. Rhagwelir y bydd 
£100,000 ar gael yn 2017/18 hefyd i barhau â’r gwaith hwn.  
 
Cyllideb 2016/17     £100,000 
Cyllideb Ddangosol 2017/18   £100,000 
 
Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd 
Enghraifft o wasanaeth sy’n rhan o gwmpas y Grant Cynnal Refeniw yw’r 
Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd. Mae’r Gwasanaethau Integredig 
yn darparu cymorth dwys i deuluoedd cyn bod plant yn wynebu risg o gael eu 
rhoi mewn gofal, yn cynnwys teuluoedd y mae problemau cyffuriau ac alcohol 
yn effeithio arnynt. Mae’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd yn 
gweithio gyda rhieni i wella eu galluedd rhianta, adeiladu ar eu cryfderau a 
galluogi aelodau teulu i gyflwyno newid ymddygiadol cadarnhaol yn yr hirdymor. 
Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig ymyriadau ataliol mewn argyfwng, wedi’u 
targedu i helpu teuluoedd i gael y cymorth iawn pan fydd ei angen arnynt, gan 
osgoi achosion gofal lle y bo’n bosibl.  
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Trosglwyddwyd £4.5m o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gwasanaethau 
Integredig Cymorth i Deuluoedd i’r Grant Cynnal Refeniw yn 2014. Cynhaliwyd y 
cyllid yn 2015/16 a 2016/17 fel rhan o ddyraniad awdurdodau lleol yn y Grant 
Cynnal Refeniw.   
 
Cyllideb 2016/17     £4.5m 
Cyllideb Ddangosol 2017/18   £4.5m 
 
Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 
2016-19  
Disodlodd y Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cynaliadwy 2016-19 y pedwar grant gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth 
Cymru a oedd ar gael yn flaenorol i’r trydydd sector. Ymhlith y grantiau a 
ddisodlwyd mae’r canlynol: 

 Grant Mudiadau Plant a Theuluoedd; 

 Grantiau rhaglen Adran 64; 

 Grant Person Hŷn;  

 Ymddiriedolaeth Cronfa’r Teulu 
 
Diben y Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cynaliadwy 2016-19 yw cefnogi blaenoriaethau Gweinidogion Cymru o ran 
perthynas newydd a chyfartal rhwng pobl ac ymarferwyr; atal ac ymyrryd yn 
gynnar; a thrawsnewid y ffordd y caiff anghenion gofal a chymorth pobl eu 
diwallu. Nodwyd hyn yn gyntaf yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy – 
Fframwaith Gweithredu a rhoddwyd sail statudol iddo gan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
 
Mae Tabl 1 isod yn nodi’r prosiectau a gefnogwyd drwy gynllun Grantiau’r 
Trydydd Sector sy’n cael effaith ar ganlyniadau gwell i blant. Mae’r cynllun Grant 
yn gweithredu o 2016 i 2019 ac fel y cyfryw nid oes unrhyw wariant ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2015/16. 
 
Yn ogystal, gall awdurdodau lleol yng Nghymru wneud cais am gyllid 
ychwanegol drwy raglenni grant Llywodraeth Cymru. Dim ond at y dibenion 
penodol y’u darparwyd y gellir defnyddio’r grantiau hyn. 
 
 
Cynllun Grant Mudiadau Plant a Theuluoedd 
Ar ôl i Gymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain yng Nghymru gael ei dirwyn i 
ben ar 4 Medi 2015, cafodd rhywfaint o’i gwaith etifeddol ei drosglwyddo i 
sefydliadau gwahanol ei gyflawni ynghyd â’r cyllid i gefnogi’r cyfryw 
wasanaethau. Derbyniodd Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain grant o 
£157,360 yn ystod 2015-16 a chafodd £67,699 o hwnnw ei wario ar ei 
swyddogaethau craidd yn ystod y cyfnod yn arwain at ddirwyn y gymdeithas i 
ben. Cafodd gweddill y cyllid o’r grant hwn ei drosglwyddo i Gymdeithas Plant 
Dewi Sant fel taliad grant Mudiadau Plant a Theuluoedd ‘untro’ o £89,661 i 
gynnal y gwasanaethau hyfforddi ac ymgynghori yn ogystal â darparu 
gwasanaethau eraill yn ymwneud â maethu a mabwysiadu. 
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Roedd Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain yng Nghymru hefyd yn 
llwyddiannus yn ei chynnig i gynnal cofrestr Mabwysiadu Cymru a’r contract ar 
gyfer y Mecanwaith Adolygu Annibynnol. Roedd y contract ar gyfer cofrestr 
Cymru yn cyfateb i £76,000, a chafodd £43,163 ohono ei drosglwyddo i’r 
Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol (a gynhelir gan Gyngor Sir 
Caerdydd) ar 5 Medi 2015.    
   
Ar 14 Medi, yn dilyn dirwyn Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain i Ben, 
cytunodd Plant yng Nghymru yn swyddogol i ymgymryd â Mecanwaith Adolygu 
Annibynnol ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu a maethu a’i gynnal am 18 mis 
(o fis Medi 2015 tan fis Mawrth 2017) ar ran Llywodraeth Cymru. Cafodd y cyllid 
a oedd yn weddill o’r contract hwn, sef £48,440 ei drosglwyddo i reoli’r 
gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ariannol 2015-16. Mae ymarfer caffael yn cael 
ei gynnal ar hyn o bryd yn ystod 2016-17 i bennu’r contract Mecanwaith Adolygu 
Annibynnol ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf a disgwylir y bydd Plant yng 
Nghymru yn cyflwyno cynnig i gadw’r gwasanaethau hyn. 
 
Gweler Tabl 2 isod. 

 
3. Grant Amddifadedd Disgyblion – Plant sy’n Derbyn Gofal 

 
Crëwyd y Grant Amddifadedd Disgyblion ym mis Rhagfyr 2011 a dyma brif ddull 
Llywodraeth Cymru o ddarparu cymorth ariannol ar gyfer lleihau effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad addysgol. Caiff y Grant Amddifadedd Disgyblion ei neilltuo i 
gefnogi’r canlynol: 

 dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy’n cael eu 
haddysgu mewn ysgolion a gynhelir; yn 2016-17 bydd hyn yn cynnwys 
dysgwyr sy’n cael eu haddysgu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion 

 dysgwyr cymwys mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar lle darperir y 
Cyfnod Sylfaen  

 plant sy’n derbyn gofal, a phlant a oedd yn arfer derbyn gofal sydd wedi 
cael eu mabwysiadu neu sydd o dan warchodaeth arbennig neu 
orchymyn preswyliad.  
 

Caiff y gyfran Grant Amddifadedd Disgyblion sy’n cefnogi dysgwyr sy’n derbyn 
gofal o fewn cyd-destun yr agenda gwella ysgolion ei chyfrifo gan ddefnyddio 
data wedi’i ddilysu Gweithgarwch Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol ar 
blant sy’n derbyn gofal o’r flwyddyn flaenorol. Yn 2016-17, ar gyfer pob plentyn 
rhwng 4 a 15 oed a oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth yn y flwyddyn flaenorol 
fel y nodwyd yn nata Gweithgarwch Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol, 
derbyniodd y consortia £1,150 drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion. 
 
Ym mis Ebrill 2015 cyflwynwyd trefniadau newydd gennym i gefnogi perfformiad 
addysgol plant sy’n derbyn gofal drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion; cafodd y 
grant ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ei gadw gan y consortia addysg 
rhanbarthol yn hytrach na’i drosglwyddo i ysgolion, gan wneud y consortia’n 
atebol am gyflawni canlyniadau. Mae’r trefniadau hyn wedi galluogi consortia i 
ddarparu ymyriadau mwy hyblyg ac wedi’u targedu’n well ar sail ranbarthol, a 
hynny mewn modd strategol. 
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Mae’r telerau ac amodau yn cynnwys hyblygrwydd hefyd er mwyn defnyddio’r 
cyllid Grant Amddifadedd Disgyblion hwn i gefnogi ymyriadau sydd wedi’u 
hanelu at blant a oedd yn arfer derbyn gofal sydd wedi cael eu mabwysiadu neu 
sy’n destun gorchmynion gwarchodaeth arbennig.  
 
O ganlyniad, gall consortia weithredu ymyriadau sy’n cael effaith fuddiol ar bob 
plentyn, er bod disgwyl i blant sy’n derbyn gofal, neu a oedd yn arfer derbyn 
gofal elwa’n fwy arnynt o bosibl. 
 
Mae consortia yn parhau i weithio’n agos ac yn adeiladol gyda’r awdurdodau 
lleol perthnasol, ysgolion a phartneriaid eraill er mwyn datblygu ymyriadau 
effeithiol sy’n ategu canlyniadau addysgol gwell y grŵp hwn o ddysgwyr ac i 
sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial. Rhaid i bob cynnig gael ei 
ystyried ar gyfer cynaliadwyedd y tu hwnt i oes gyfan y grant. 
 
Cyllideb 2015/16     £3.9m 
Cyllideb 2017/18      £3.8m 
 
Y gyllideb ddrafft ar gyfer y Grant Amddifadedd Disgyblion ehangach yn 2017-
18 yw £93,746. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn ystyried dull o’r 
newydd o weithredu’r grant er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf posibl a darperir yr 
union fanylion maes o law. 
 
 
 
4. Cyllid grant Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc sydd 

mewn Perygl o Droseddu 
 
Mae Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc sydd mewn perygl o 
droseddu yn ariannu prosiectau sydd wedi’u hanelu at arwain pobl ifanc oddi 
wrth droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.   
 
Dyrennir cyllid ar draws chwe Phartneriaeth Ranbarthol ledled Cymru. Mae pob 
ardal yn penderfynu pa brosiectau i’w rhedeg yn unol â’r meini prawf a osodir, 
gan mai hwy sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu ar anghenion pobl ifanc yn yr 
ardal. 
 
Mae’r cyllid yn canolbwyntio ar brosiectau sy’n targedu’r rhai sy’n wynebu’r 
perygl mwyaf o droseddu, ond byddai hefyd yn targedu’r rhai sy’n debygol o 
ymddieithrio o’r ysgol neu fod mewn perygl o fod angen CAMHS neu gymorth 
gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys nifer o brosiectau 
rhanbarthol sy’n ymwneud â Phlant sy’n Derbyn Gofal sy’n derbyn gofal maeth a 
gofal preswyl. 
 
Cyllideb 2016-2017      £4.330m 
Cyllideb Ddangosol ar gyfer 2017-2018   £4.330m 
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TABL 1  
 
Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 2016-19  
 

  
 

  
Dyraniadau dangosol – 
yn amodol ar gytundeb 
Gweinidogol 

Sefydliad Prosiect 

 
 
Diben 

Cyfanswm 
y cyllid y 
cytunwyd 
arno 
2016/17-
2018/19 

2016-17 2017-18 2018-19 

After 
Adoption / 
Adoption 
UK 

Adoption Support 
Wales – Getting it 
right for every child 

Nod y prosiect ar y cyd hwn yw darparu 
gwasanaethau cymorth mabwysiadu o safon 
uchel sy’n canolbwyntio ar y canlynol: 

 darparu cymorth, gwybodaeth a chyngor i 
deuluoedd sy’n mabwysiadu, plant sydd 
wedi cael eu mabwysiadu, pobl ifanc, 
rhieni geni a pherthnasau geni 

 datblygu dulliau atal ac ymyrryd yn fuan 
gan gymheiriaid er mwyn lleihau’r galw ar 
wasanaethau statudol 

 sicrhau bod llais y mabwysiadwr yn cael 
ei glywed drwy gyfranogi gyda rhieni sy’n 
mabwysiadu a thrwy ymgysylltu â phobl 
ifanc i hyrwyddo llesiant unigol a lleihau 
problemau mabwysiadu 

£564,477 197,888.45 187,994.03 178,594.33 
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 aduno pobl sydd wedi’u gwahanu drwy 
fabwysiadu a chyfrannu at y gwaith 
sefydlu ac ymarfer gyda’r Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol (sy’n cynnwys 
cynnig gwasanaeth paru).  

Gweithredu 
dros Blant 

Skills for Living 
(S4L) 

Mae’r prosiect wedi’i anelu at bobl ifanc sy’n 
gadael gofal a chaiff ei ddarparu gan 
bartneriaeth rhwng Gweithredu dros Blant a 
Llamau.  
 
Mae S4L yn fodel â chefnogaeth glinigol sydd 
wedi’i deilwra i roi’r offer emosiynol, sgiliau 
ymarferol ac addysg, cyfleoedd cyflogaeth a 
hyfforddiant sydd eu hangen ar bobl ifanc sy’n 
gadael gofal i fyw bywyd hapus, iach ac 
annibynnol.  
 
Mae SYMF yn paru pobl ifanc â lleoliadau 
gwaith mewn ystod eang o ddiwydiannau yn 
ogystal â datblygu sgiliau cyflogadwyedd. 
 

£1,500,000 £524,957 £495,000 £479,992 

Plant yng 
Nghymru 

Prosiect ‘Getting 
More Involved in 
Social Care’ 

Gwella llesiant a llais a rheolaeth plant sy’n 
derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal a chreu 
grwpiau cyd-gymorth ar gyfer gofalwyr sy’n 
berthnasau 

£662,935 233,416 221,648 207,871 

Cymdeithas 
Plant Dewi 
Sant 

Dull recriwtio sy’n 
canolbwyntio ar 
blant a datblygu 
canolfan 
ragoriaeth ar gyfer 

Bydd y prosiect yn:  

 datblygu canolfan ragoriaeth ar gyfer 
gwasanaethau cymorth mabwysiadu   

 datblygu cynllun recriwtio a lleoli, yn 

£342,300 120,000 114,000 108,300 
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cymorth 
mabwysiadu 

enwedig ar gyfer plant sy’n anoddach eu 
lleoli megis plant dros 4 oed, brodyr a 
chwiorydd a phlant sydd ag anghenion 
emosiynol a meddygol cymhleth.  

 ehangu rhaglen hyfforddi Dewi Sant, yn 
cynnwys cwrs cyfnewid i ehangu 
dewisiadau a sgiliau’r mabwysiadwr.   

Cymdeithas 
Plant Dewi 
Sant 

‘Securing 
permanence’ – 
canolfan 
gwybodaeth ac 
arfer gorau 

Bydd y prosiect yn: 

 gwella cynlluniau gofal cynnar drwy 
ledaenu ymchwil, cyfraith achosion, 
sylfaen dystiolaeth drwy gyrsiau hyfforddi 
a gwasanaeth cynghori i weithwyr 
proffesiynol 

 gwella gofal maeth, canlyniadau 
gwarchodaeth arbennig a gofal gan 
berthynas (drwy weithredu’r model ‘Safe 
Base’, y Fframwaith Maethu, maethu 
rhieni a phlant i gadw teuluoedd gyda’i 
gilydd) 

 gwella canlyniadau mabwysiadu (e.e. 
gwella llyfrau ‘Life Story’, dweud 
gwybodaeth anodd wrth blant) ac o 
warchodaeth arbennig (e.e. gwella 
asesiadau a datblygu pecynnau cymorth 
arloesol) 

£399,350 140,000 133,000 126,350. 

Y 
Rhwydwaith 
Maethu 

Rhagoriaeth mewn 
Gofal Maeth yng 
Nghymru 

Bydd y prosiect yn:  

 sefydlu Canolfan Genedlaethol ar gyfer 
hyfforddi a datblygu gofal maeth, i 
hyrwyddo rhagoriaeth mewn gofal maeth 

£860,000 £302,774 £286,498 £270,651 
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ledled Cymru 

 hyfforddi llysgenhadon a mentoriaid gofal 
maeth (yn cynnwys 6 pherson ifanc) i 
gefnogi dulliau recriwtio a chadw 

 parhau â’r Llinell Gymorth ar gyfer darpar 
ofalwyr maeth a rhai presennol, gofalwyr 
sy’n berthnasau a gwarcheidwaid 
arbennig a datblygu adnoddau a 
phecynnau gwybodaeth ar gyfer pobl 
ifanc. 

Voices from 
Care 

United Voices 

Diben y prosiect yw mynd i’r afael â’r 
anghydraddoldebau mae Plant sy’n Derbyn 
Gofal yn eu hwynebu drwy ddarparu canolfan 
genedlaethol sy’n cynnig rhwydwaith di-dor a 
fyddai’n anelu at wella’r canlyniadau. Bydd y 
prosiect yn cynnig glasbrint ymgysylltu a 
chyfranogi effeithiol a fyddai’n cael ei arwain gan 
ein haelodau, gan gynnig llwyfannau 
cynrychiolaeth lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 
a chyfleoedd cysylltiedig. 

£840,000 £294,479 £279,755 £265,767 
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TABL 2  
 
Grantiau eraill ar gyfer prosiectau penodol 

 

  
 

 

Sefydliad Prosiect 

 
 
Diben 

2015-16 2016-17 2017-18 

Plant yng 
Nghymru 

Mecanwaith 
Adolygu 
Annibynnol  

 
Mae Plant yng Nghymru yn rheoli gwasanaeth 
Mecanwaith Adolygu Annibynnol Cymru ar sail 
interim tan 31 Mawrth 2017, ar ôl dirwyn 
Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain i 
ben yn 2015. 
 
Mae’r Mecanwaith Adolygu Annibynnol yn 
cynnal adolygiadau o ‘ddyfarniadau o 
gymhwyster’. Mae gan fabwysiadwyr a gofalwyr 

£43,000 £65,000 £65,000 
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maeth sydd wedi derbyn ‘dyfarniad o 
gymhwyster’ hawl gyfreithiol i gael y 
penderfyniad wedi’i adolygu gan banel 
annibynnol. Mae’r panel yn ystyried yr holl 
ddogfennau a gwybodaeth sy’n ymwneud â 
dyfarniad o gymhwyster, ac yn gwneud 
argymhelliad i’r asiantaeth fabwysiadu neu 
faethu. Mae adolygiad o’r gwasanaeth 
Mecanwaith Adolygu Annibynnol presennol yn 
cael ei gynnal ar hyn o bryd cyn bod contract 
newydd yn cael ei roi ar waith ym mis Ebrill 
2017.  
 
Mae hyn yn cynnwys costau sefydlog o £53,778 
a chostau uned o £1,413 fesul adolygiad hyd at 
bum adolygiad. Neilltuwyd £65k ar gyfer 2016-
17 a 2017-18 mewn cyllidebau dangosol. 
 

Gwasasnaeth 
Mabwysiadu 
Cenedlaethol 
 
(wedi’i gynnal gan 
Gyngor Caerdydd) 

Grant Cofrestr 
Fabwysiadu 
Cymru 

Sefydlwyd Cofrestr Fabwysiadu Cymru ym mis 
Ebrill 2014, a chaiff ei rheoli ar hyn o bryd gan y 
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol drwy 
gyfrwng grant Llywodraeth Cymru i Gyngor 
Dinas Caerdydd (sy’n cynnal swyddogaethau 
canolog y Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol). Nod y gofrestr yw sicrhau’r nifer 
uchaf posibl o achosion llwyddiannus o baru 
rhwng plant a mabwysiadwyr ac fe’i defnyddir 
gan bob cydweithrediad Mabwysiadu 
Rhanbarthol ac Asiantaeth Mabwysiadu 
Wirfoddol yng Nghymru. Yn ogystal, mae’r 

£96,100 £102,500 

 
 
 
 

£125,000 
(swm 
dangosol i’w 
gytuno 
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gofrestr hefyd yn darparu ar gyfer y 
gwasanaethau canlynol:- 
 

 Dau ddigwyddiad Canfod Teulu ledled 
Cymru. Dau ddiwrnod cyfnewid 
mabwysiadu yw’r rhain sy’n uno 
asiantaethau mabwysiadu, darpar 
fabwysiadwyr a gweithwyr cymdeithasol 
ac ymarferwyr ledled Cymru i hwyluso 
achosion posibl o baru grwpiau 
plant/brodyr a chwiorydd y mae’n anodd 
eu gosod ar gyfer mabwysiadu ac i 
gyfarfod â’r unigolion hynny 

 Chwiliadau llys – mae’r gofrestr yn cynnal 
chwiliadau ar ei chronfa ddata ar gyfer 
plant posibl pe baent yn dewis dilyn y 
llwybr mabwysiadu 

 Cofrestr Fabwysiadu Cymru/ymholiadau 
mabwysiadwyr 

 Adroddiadau a gwybodaeth gan Gofrestr 
Fabwysiadu Cymru. Mae’r gofrestr yn 
darparu data ac adroddiadau rheolaidd ar 
blant a mabwysiadwyr i’r Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol a 
diweddariadau wythnosol ar nifer y plant 
a’r mabwysiadwyr ar y gofrestr i’r 
rhanbarthau mabwysiadu a’r 
Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol. 
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Gwasanaeth 
Mabwysiadu 
Cenedlaethol 
(wedi’i gynnal gan 
Gyngor Caerdydd) 

Datblygu 
Gwasanaethau 
Cymorth 
Mabwysiadu 
 

Darparwyd cyllid i’r Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol yn 2015-16 i helpu i weithredu a 
datblygu prosiectau cymorth mabwysiadu a 
nodwyd o ganlyniad i’w hadroddiad blynyddol 
cyntaf ac o argymhellion yn deillio o ymchwiliad 
y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i 
wasanaethau mabwysiadu. Roedd y prosiectau 
yn ystod 2015-16 yn cynnwys: 

 datblygu gwasanaethau cymorth 
mabwysiadu, 

 cyflwyno hyfforddiant mewn ymateb i 
achosion o drais rhwng plant/pobl ifanc a 
rhieni,  

 datblygu ymgyrch recriwtio broffesiynol a 
chynnwys mabwysiadwyr a phlant a 
phobl ifanc sy’n cael eu mabwysiadu yng 
ngwaith y Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol.   
 

Yn ystod 2016-17 darparwyd £90,000 o gyllid i’r 
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i barhau 
â’i waith i ddatblygu ymhellach dull strategol o 
ddarparu gwasanaethau mabwysiadu a 
gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng 
Nghymru. Defnyddir rhan o’r cyllid i wneud y 
canlynol: 

 

 Datblygu a Gweithredu Fframwaith ar 
gyfer Gwasanaethau Cymorth 
Mabwysiadu (cynhelir ymarfer mapio 

£135,000 £90,000 

 
 
 
 
 
 
 

£110,000 
(swm dangosol 
yn seiliedig ar 

gynigion a 
gyflwynwyd yn 
flaenorol gan y 
Gwasanaeth 
Mabwysiadu 

Cenedlaethol) 
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manwl o anghenion, galw, costau ac 
argaeledd gwasanaethau presennol yn 
erbyn dull tair haen y fframwaith o 
ddarparu gwasanaethau cymorth 
mabwysiadu yn ystod 2016-17) 

  Datblygu adnoddau i ategu a gweithredu 
deunyddiau cymorth mabwysiadu 

 Datblygu ymarfer ar sail ymchwil o fewn 
gwasanaethau mabwysiadu 

 Datblygu dulliau cyfathrebu ac 
ymgysylltu’n barhaus 

 

Cymdeithas 
Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cymru / 
Awdurdod Lleol 
Bro Morgannwg 

Fframwaith 
Maethu 
Cenedlaethol 
 

Mae datblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer y 
gwasanaeth maethu yn un o’r prif elfennau yn 
ein rhaglen ar gyfer gwella canlyniadau ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal. Caiff y gwaith hwn ei 
arwain gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Plant, gyda chymorth gan brif 
randdeiliaid maethu eraill. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer rheoli 
prosiectau.   
 
Roedd Cam 1, a gynhaliwyd yn 2015-16, yn 
cynnwys rhaglen ymgynghori ac ymgysylltu 
helaeth gyda gofalwyr maeth, pobl ifanc ac 
asiantaethau maethu, i fapio’r hyn a ddylai 
gyfateb i wasanaeth maethu cenedlaethol. 
Gwnaed gwaith cwmpasu hefyd ar fframwaith 
rheoli perfformiad cenedlaethol newydd ar gyfer 
gwasanaethau maethu.  

£87,800 £90,000 £0.00 
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Mae Gweinidogion wedi cytuno ar gyllid pellach 
ar gyfer Cam 2, i ddatblygu a gweithredu’r 
fframwaith ymhellach dros y deuddeg mis nesaf. 
Nod y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fydd 
darparu’r canlynol: 

 gwella dulliau cynllunio parhauster ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal 

 cymysgedd hyblyg a fforddiadwy o 
leoliadau maethu o safon uchel 

 mwy o ddulliau cynllunio a chomisiynu 
gwasanaethau maethu ar y cyd, a mwy o 
gydweithredu rhanbarthol  

 mwy o dryloywder ynghylch perfformiad 
gwasanaethau maethu 

 rhannu arfer da wrth recriwtio a chefnogi 
gofalwyr maeth.   
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