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15 Mawrth 2018 
Annwyl Lynne, 

Ysgrifennaf mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 14 Chwefror, lle gwnaethoch amgáu 
gohebiaeth a amlinellodd bryderon ynghylch argaeledd cyllid Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer 
prosiectau sy’n cefnogi teuluoedd â phlant ag anableddau neu anghenion dysgu 
ychwanegol. Yn eich llythyr, fe wnaethoch chi gynnwys nifer o gwestiynau penodol, y 
byddaf yn eu hateb mewn trefn: 

Gwaith a wnaeth fy adran i asesu effaith bosibl Canllawiau Teuluoedd yn Gyntaf Ebrill 2017 
ar blant, gan gynnwys plant sydd ag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol. 

Datblygwyd Canllawiau Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf diwygiedig ar y cyd â rhanddeiliaid 
allweddol a phartneriaid darparu, gan gynnwys: Cydlynwyr Teuluoedd yn Gyntaf lleol; 
arweinwyr gwasanaeth awdurdod lleol; partneriaid darparu trydydd sector ac arweinwyr 
polisi allweddol Llywodraeth Cymru. Cyn datblygu’r canllawiau, cynhaliwyd rhaglen 
werthuso tair blynedd, gan ddilyn gydag ymgynghoriad â Chydlynwyr Teuluoedd yn Gyntaf 
lleol i ystyried a oedd angen mireinio’r rhaglen i wella’r ddarpariaeth gwasanaeth ar gyfer 
teuluoedd. Fel rhan o’r broses honno, nodwyd na ddylid newid y meini prawf ar gyfer 
comisiynu gwasanaethau a ddarperir trwy elfen Disability Focus y rhaglen, gan fod 
tystiolaeth werthuso’n dangos budd y gwasanaethau hyn i deuluoedd â phlant sydd ag 
anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol. 

Sut mae penderfyniadau sy’n ymwneud â pharhad prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf, neu fel 
arall, a'u heffaith ar blant, gan gynnwys plant sydd ag anableddau neu anghenion dysgu 
ychwanegol, yn cael eu monitro 

Mae darparu’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn digwydd ar lefel leol a chomisiynir 
gwasanaethau ym mhob ardal mewn ymateb i anghenion lleol a nodwyd. Mae’n ofynnol i 
bob awdurdod lleol wneud asesiad anghenion poblogaeth a chomisiynu gwasanaethau sy'n 
bodloni anghenion a nodwyd yn eu cymuned leol. Rhaid i bob awdurdod lleol wedyn 
gyflwyno Cynllun Darparu i Lywodraeth Cymru yn amlinellu beth yw'r anghenion hyn a pha 
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wasanaethau sy'n cael eu comisiynu i fynd i’r afael â nhw. Mae pob Cynllun Darparu’n 
destun craffu gan banel o swyddogion allweddol sy’n ystyried a yw’r gwasanaethau 
arfaethedig yn debygol o a) fodloni anghenion a nodwyd yn y gymuned a b) yn cydymffurfio 
â Chanllawiau'r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. 
 
 
Amlinellwch y prosiectau sy’n cefnogi teuluoedd â phlant sydd ag anableddau neu 
anghenion ychwanegol, nad ydynt bellach yn cael cymorth Teuluoedd yn Gyntaf, ac a yw'r 
prosiectau hyn yn parhau trwy ffurfiau eraill o gyllid (ac os felly, ym mha ffurf) 
 
Mater i bob awdurdod lleol unigol yw bod yn gyfrifol am gomisiynu a dadgomisiynu 
gwasanaethau ac, fel y cyfryw, nid oes gofyniad i gasglu’r wybodaeth hon yn ganolog. 
 
Amlinellwch y camau sy’n cael eu cymryd i liniaru effaith penderfyniadau awdurdodau lleol i 
roi’r gorau i arian Teuluoedd yn Gyntaf ar blant, gan gynnwys plant sydd ag anableddau neu 
anghenion dysgu ychwanegol 
 
Mae pob awdurdod lleol yn cael dyraniad grant ar gyfer darparu’r rhaglen Teuluoedd yn 
Gyntaf. Nid yw’r gyllideb ar gyfer rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf wedi newid dros y ddwy 
flynedd diwethaf ac mae'n parhau i fod ychydig yn llai na £38m ar gyfer 2018-19. Mae hyn 
yn golygu bod gan awdurdodau lleol yr un lefel o arian ar gael iddynt ar gyfer darparu 
gwasanaethau i deuluoedd a phlant, gan gynnwys plant sydd ag anableddau neu 
anghenion ychwanegol. Pe bai awdurdod lleol yn penderfynu dadgomisiynu gwasanaeth, 
cyfrifoldeb yr awdurdod hwnnw yw sicrhau bod unrhyw effeithiau posibl ar ddefnyddwyr 
gwasanaeth yn cael eu monitro a’u trin yn briodol. 
 
O ran y mater penodol a amlinellwyd yn yr ohebiaeth rydych wedi’i hatodi i’ch llythyr, fy 
nealltwriaeth i yw, er na fydd rhai contractau sy’n darparu gwasanaethau i deuluoedd â 
phlant ag anableddau yn cael eu hadnewyddu o 31 Mawrth 2018, mae nifer o wasanaethau 
newydd yn cael eu comisiynu i gynnal cefnogaeth i deuluoedd o 1 Ebrill 2018. Rwy’n deall 
bod y gwasanaethau hyn yn cael eu comisiynu fel rhan o strategaeth ehangach, gyffredinol 
sy’n anelu at wella effeithiolrwydd a hygyrchedd gwasanaeth i deuluoedd yr effeithir arnynt 
gan anabledd, ac fe'u datblygwyd yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda'r darparwyr 
gwasanaeth a defnyddwyr gwasanaeth fel ei gilydd, ledled Caerdydd. 
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