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Annwyl Lynne,  

Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Gorffennaf yn gofyn am eglurhad am nifer o bwyntiau 
ychwanegol mewn perthynas â'r Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd. 

Fel yr wyf wedi'i amlinellu eisoes, bydd yr arian a ddyrannwyd yn flaenorol drwy'r Grant 
Cyflawni Plant a Theuluoedd yn cael ei ddarparu i Cwlwm, Chwarae Cymru a Plant yng 
Nghymru yn 2018-19. Bydd cyllid hefyd ar gael i gefnogi'r agenda chwarae ehangach a'n 
hymrwymiad i'r Blynyddoedd Cynnar fel y nodir yn Ffyniant i Bawb. Nid oes unrhyw fwriad i 
adfer y broses ymgeisio/grant ar gyfer 2019-20, a bydd y trefniadau cyllido craidd sydd ar 
waith ar gyfer y sefydliadau hyn yn destun proses fonitro barhaus yn erbyn cynlluniau 
busnes y cytunwyd arnynt. 

Yn eich llythyr, gofynnoch am y canlyniadau a gyflawnir o dan brosiectau’r Grant Cyflawni 
Plant a Theuluoedd megis Tros Gynnal Plant, Promo-Cymru a Groundwork Wales. 

Dyfarnwyd cyfanswm o £882,000 i Tros Gynnal Plant o dan elfen ‘Ymgysylltu’ y Gran 
Cyflawni at ddibenion cyflwyno Prosiect Ymgysylltu â Theuluoedd drwy Ddulliau Adferol 
Cymru Gyfan (RAFEP) dros gyfnod o 3 blynedd, gan ddechrau ym mis Hydref 2014. 

Llwyddoddd y prosiect i gyrraedd y targedau cyflawni disgwyliedig a rhagori arnynt 
oherwydd dangosodd adroddiad terfynol y prosiect fod cyfanswm o 1,762 o unigolion wedi 
cymryd rhan ynddo (336 o Ymarferwyr a 339 o deuluoedd a 75 o grwpiau) ac roedd wedi 
hyrwyddo a chefnogi'n llwyddiannus y defnydd o Ddulliau Adferol gyda theuluoedd a 
gweithwyr proffesiynol i wella effeithiolrwydd ymgysylltu â gwasanaethau. 

Fel rhan o delerau ac amodau'r grant, cyflwynwyd adroddiadau ar gynnydd i swyddogion 
Llywodraeth Cymru. Yn ogystal comisiynodd Tros Gynnal werthusiad gan CASCADE ym 
Mhrifysgol Caerdydd yn ystod ail flwyddyn y contract. Gellir gofyn am gopi o'r gwerthusiad 
drwy ddilyn y ddolen ganlynol http://www.rafep.wales/cueval.aspx 
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Dyfarnwyd cyfanswm o £1,597,392 i Promo-Cymru o dan y Grant Cyflawni Plant a 
Theuluoedd o fis Hydref 2014 i fis Rhagfyr 2017. Pwrpas y grant oedd darparu gwasanaeth 
gwybodaeth a chyfathrebu Cymru gyfan ar-lein yn ddwyieithog i deuluoedd, a elwir yn 
Pwynt Teulu Cymru. 
 
Fel rhan o delerau ac amodau'r grant, cyflwynwyd adroddiadau chwarterol ar gynnydd y 
grant i swyddogion Llywodraeth Cymru. Dangosodd y data a dderbyniwyd yn yr adroddiad 
chwarterol terfynol (Hydref - Rhagfyr 2017) gan Promo-Cymru fod twf clir o fis i fis yn y 
defnydd o'r Gwasanaeth Pwynt Teulu, gyda chynnydd trifflyg yn nifer y cysylltiadau ers 
lansio’r llinell gymorth ym mis Tachwedd 2015. Mae Promo-Cymru yn parhau i gysylltu 
rhieni ac unrhyw un sy'n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc â gwasanaethau allweddol yng 
Nghymru drwy eu gwefan a'u llinell gymorth. 
 
Dyfarnwyd cyfanswm o £1,410,028 i Groundwork Cymru i ddatblygu prosiect Chwarae 
Cynaliadwy fel Gwasanaeth o Ddiddordeb Economaidd Cyffredinol i gynyddu a gwella 
hygyrchedd ac ansawdd profiadau chwarae awyr agored plant ar draws rhannau o Gymru 
sy'n dioddef o lefelau uchel o amddifadedd. Ariannwyd y prosiect dros gyfnod o 3 blynedd 
yn dechrau ym mis Hydref 2014 tan fis Hydref 2017.  
 
Llwyddodd y prosiect i ragori ar y targedau cyflenwi, ac amlinellir y manylion isod:  
 

Enw’r allbwn Targed o 
ran Allbwn 

Allbwn a 
gyflawnwyd 

Nifer y Plant a Phobl Ifanc sy’n ymgysylltu â Sesiynau Chwarae 
Awyr Agored 

18,000 22,450 

Nifer y Gweithdai/Sesiynau Cynghori a Ddarparwyd i 
Sefydliadau Partner 

90 94 

Nifer y Plant a Phobl Ifanc Anabl sy’n ymgysylltu â Sesiynau 
Chwarae Awyr Agored  

600 1,361 

Nifer y Digwyddiadau Chwarae a Ddarparwyd ar gyfer 
Teuluoedd 

90 120 

Nifer y Teuluoedd sy’n Mynychu Sesiynau Chwarae 720 5695 

Nifer y Sesiynau Hyfforddi SNAP  90 94 

 
 

Fel rhan o delerau ac amodau'r grant, cyflwynwyd adroddiadau ar gynnydd i swyddogion 
Llywodraeth Cymru.  
 
Gan droi at Cwlwm, fel y nodais yn fy llythyr blaenorol, comisiynwyd Ymchwil Arad gan 
Cwlwm yn 2017 i gynnal adolygiad o ddatblygiad ac effeithiolrwydd gwaith partneriaeth 
Cwlwm. Cyflwynodd yr adroddiad a gyhoeddwyd ganfyddiadau'r adolygiad ac roedd yn 
cynnwys gwersi ac argymhellion allweddol ar gyfer Cwlwm a rhanddeiliaid, megis 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol.  
http://www.meithrin.cymru/news/i/115656/desc/cwlwm-report/  
 
Mae'r canfyddiadau hyn yn cael eu datblygu fel rhan o gynllun busnes Cwlwm ar gyfer 
2018-19, sy'n canolbwyntio ar y meysydd gwaith canlynol er mwyn cefnogi aelodau o 
sefydliadau partneriaeth Cwlwm a rhai nad ydynt yn aelodau, gan fabwysiadu dull sector 
gyfan' o gefnogi'r sector Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae yng Nghymru: 
  

 Hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant; 

 Datblygu a Hyfforddi’r Gweithlu;  

 Darparu Cymorth Busnes;  

 Cyfrannu at waith sy’n gysylltiedig a’r Arolygiaeth Gofal Cymru  

http://www.meithrin.cymru/news/i/115656/desc/cwlwm-report/


 Cefnogi’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru);  

 Adolygu’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol; a 

 Cyfrannu at gyflawni targedau 'Cymraeg 2050'.   
 
O ran Chwarae Cymru, mae eich llythyr yn nodi'n gywir na ddyfarnwyd y Grant Plant a 
Theuluoedd iddynt, ond bod yr arian hwnnw'n cael ei ddarparu ar wahān oherwydd eu rôl 
werthfawr wrth ddarparu cymorth strategol i Lywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a'r 
sector chwarae i gynyddu a gwella cyfleoedd chwarae i blant ledled Cymru. Nid oes unrhyw 
feini prawf penodol ar gyfer dyrannu arian i Chwarae Cymru. Dyfernir yr arian i Chwarae 
Cymru er mwyn: 
 

 darparu cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru ar bob maes polisi lle mae cysylltiadau 
â chwarae; 

 cefnogi awdurdodau lleol a'u partneriaid i weithredu'r Ddyletswydd Digonolrwydd 
Chwarae statudol; 

 cynnal llyfrgell o ymchwil ac arfer gorau a’u lledaenu; 

 cynrychioli Cymru ar fforymau rhyngwladol; a 

 cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol y gweithlu chwarae a gwaith chwarae yng 
Nghymru. 

 
O ran sut mae'r grant a ddarperir yn berthnasol i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, 
gwyddom fod chwarae a hamdden yn hanfodol i iechyd a llesiant plant ac yn hyrwyddo 
datblygu creadigrwydd, dychymyg, hunanhyder, hunan-effeithiolrwydd, yn ogystal â chryfder 
a sgiliau corfforol, cymdeithasol, gwybyddol ac emosiynol. Mae chwarae yn datblygu 
gwytnwch plant ac yn lliniaru effaith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod. Mae gwaith 
Chwarae Cymru yn arbennig o berthnasol felly i gyflawni amcanion llesiant Iach, Egnïol, 
Ffyniannus, a Diogel yn ein strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb, ynghyd â 
blaenoriaeth drawsbynciol y Blynyddoedd Cynnar. 
 
Yn olaf, gofynnoch am eglurhad ynghylch pryd y byddai penderfyniad yn debygol o gael ei 
wneud ynglŷn â chyllido Plant yng Nghymru. Yn dilyn adolygiad mewnol Llywodraeth 
Cymru o'r grant i Plant yng Nghymru, rhannwyd y canfyddiadau allweddol gyda Plant yng 
Nghymru a chânt eu rhannu â’r rhanddeiliaid a gymerodd ran yn yr adolygiad. 
 
Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru lythyr i Plant yng Nghymru yn 
cymeradwyo parhau'r cyllid (£335,000) at y dibenion a nodir yn nhermau ac amodau'r grant. 
Bydd yr arian ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Hydref 2018 a 31 Mawrth 2019. Felly, cyfanswm y 
cyllid a ddyfarnwyd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon i Plant yng Nghymru, gan gynnwys y 
£50,570 i hwyluso ymgynghoriad ar Brexit, yw £724,860. 
 
Rwy'n gobeithio y bydd yr ymateb hwn yn ymdrin â'r ymholiadau ychwanegol mewn 
perthynas â’r Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Huw Irranca-Davies AC/AM 
Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant  
Minister for Children and Social Care 

 


