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MAES RHAGLENNI GWARIANT 

(SPA) 

Cefnogi Plant 

CAM GWEITHREDU Cefnogi Plant 

BEL Cyllideb Atodol 

Gyntaf 2019-20  Newid 2020-21 

£ miliwn £ miliwn £ miliwn 

Cymorth ar gyfer Gofal Plant a 

Chwarae  43.351 20.000 63.351 

Cymorth ar gyfer Hawliau Plant 0.991 - 0.991 

Cefnogi Plant 0.989 2.300 3.289 

CYPE(5)-01-20 - Papur 2 

Papur gan Lywodraeth Cymru i'r Pwyllgor PPIA

Dyddiad: 8 Ionawr 2020 

Lleoliad: Y Senedd, Bae Caerdydd 

Teitl: Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

ar gyfer 2020-21 

1. Diben

Ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 6 
Awst, gan eu gwahodd i roi tystiolaeth ar eu cynigion ar gyfer y Gyllideb Ddrafft a 
gofyn iddynt ddarparu papur mewn perthynas â’r Gyllideb Ddrafft. 

Cyflwyniad 

Mae’r papur hwn yn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
am ddyraniadau’r Prif Grŵp Gwariant (MEG) Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
fel sy’n berthnasol i gynigion cyllideb i blant a phobl ifanc ar gyfer 2020-21, ac yn 
rhoi diweddariad ar feysydd sydd o ddiddordeb penodol i’r Pwyllgor.  

Sylwebaeth ar Gamau Gweithredu a manylion dyraniadau Llinell Wariant yn y 
Gyllideb (BEL)  

Amlinellodd y gyllideb ddrafft fanwl a gyhoeddwyd ar 16 Rhagfyr ein cynlluniau 
gwario ar gyfer y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol trwy BEL. Nid yw’r 
ffigurau ar gyfer 2021-22 ar gael ar hyn o bryd gan mai dim ond un flwyddyn y mae’r 
gyllideb ddrafft yn ei chwmpasu. 

Dyraniadau yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
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Comisiynydd Plant 1.580 - 1.580 

Cymorth ar gyfer Teuluoedd a 

Phlant 3.004 0.600 3.604 

 

Mae’r newidiadau i’r Cam Gweithredu Cefnogi Plant rhwng Cyllideb Ddrafft 2020-
21 a Chyllideb Atodol Gyntaf 2019-20 oherwydd: 
 

 £20 miliwn mewn perthynas â’r cynnig gofal plant 

 £2.300 miliwn o gyllid parhaus ar gyfer plant sy’n agored i niwed, mewn 
perthynas â gwasanaethau mabwysiadu. 

 £0.600 miliwn mewn perthynas â chostau cyfathrebu ar y Bil Plant (Diddymu 
Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). 
 

Nid oes unrhyw ddyraniadau refeniw dangosol wedi’u gosod ar gyfer 2021-22 
 

SPA CAFCASS 

CAM GWEITHREDU CAFCASS 

BEL Cyllideb Atodol 
Gyntaf 2019-20 

 
 

Newid 
 
 
 

Cyllideb Ddrafft 
2020-21 

 
 

 £ miliwn £ miliwn £ miliwn 

CAFCASS Cymru 11.738 0.414 12.152 

 

Mae’r newidiadau i’r Cam Gweithredu CAFCASS rhwng Cyllideb Ddrafft 2020-21 a 

Chyllideb Atodol Gyntaf 2019-20 oherwydd costau staffio uwch, gan gynnwys 
dyfarniad cyflog 2019-20 a chyfraniadau pensiwn cyflogwyr. 
 
Nid oes unrhyw ddyraniadau refeniw dangosol wedi’u gosod ar gyfer 2021-22. 
 
BEL 0060 – Cymru Iachach 

Yn 2020-21, bydd cyllid ychwanegol i gefnogi plant a’r blynyddoedd cynnar o fewn 
BEL Cymru Iachach. Trwy Raglen Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar, byddwn yn 
buddsoddi £3.5 miliwn yn y dull Dechrau’n Deg a £0.5 miliwn yn y Dull Ysgol Gyfan. 
 
2. Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant ac ystyriaethau trawsbynciol eraill  

 
Mae proses gyllidebu Llywodraeth Cymru yn cael ei llywio gan drafodaethau gyda 
holl Bwyllgorau’r Cynulliad a phob math o fuddiannau allweddol eraill. Yr un fath ag 
yn 2019-20, mae ein Hasesiad Effaith Integredig Strategol yn cynnwys ystyriaeth glir 
o effaith penderfyniadau cyllidebol ar hawliau plant. 
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Mae dull integredig yn ein galluogi ni i ddeall effaith gyffredinol penderfyniadau ar 
blant a phobl ifanc, gan gynnwys ystyried anghydraddoldebau a hawliau dynol, y 
Gymraeg ac anfantais economaidd-gymdeithasol ym mywydau’r bobl ifanc hynny. 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dal ati i gyhoeddi asesiadau effaith integredig 
ochr yn ochr â chyhoeddi’r gyllideb ddrafft. 
 
Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y ffaith bod rhaid i asesiadau 
effaith manwl, gan gynnwys Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA), gael eu 
cyflawni fel rhan o’n gwaith parhaus o ddatblygu ac adolygu polisïau. Bydd yr 
asesiadau hyn yn parhau i gael eu defnyddio i lywio penderfyniadau ynghylch y 
gyllideb a’r asesiad ehangach o effaith y gyllideb. Mae’r dull hwn, yng nghyd-destun 
dyraniadau’r gyllideb, yn sicrhau bod tystiolaeth a dealltwriaeth o effeithiau yn cael 
eu hystyried o’r cychwyn cyntaf a gydol ein paratoadau ar gyfer y gyllideb. 
 
Mae ein hadnodd asesiad effaith integredig newydd yn dal i fynnu bod hawliau plant 
yn cael eu hystyried a bod asesiad llawn o’r effaith ar hawliau plant yn cael ei 
gwblhau, lle bo hynny’n ofynnol. Mae’r broses CRIA yn rhoi lle blaenllaw i hawliau 
plant wrth i ni ddatblygu deddfwriaeth, rhaglenni a pholisïau newydd. 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

Mae’r portffolio Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cefnogi ein huchelgeisiau i 
wella iechyd a llesiant unigolion, teuluoedd a chymunedau. Cyflawnir hyn trwy 
gyflawni’r tri amcan yn Ffyniant i Bawb: gwasanaethau iechyd a gofal o safon sy’n 
addas i’r dyfodol, hyrwyddo iechyd a llesiant i bawb ac adeiladu cymunedau iachach 
ac amgylcheddau gwell. Rydym wedi defnyddio dull hirdymor wrth ddatblygu ein 
cynlluniau gwariant ar gyfer 2020-21, gyda phwyslais ar gyflawni ein gweledigaeth o 
ran gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig di-dor ar gyfer y dyfodol, 
fel yr amlinellir yn Cymru Iachach, ein Cynllun Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol.   
  
Mae’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnwys y refeniw craidd a’r 
cyllid cyfalaf ar gyfer GIG Cymru, ynghyd â chyllid i gefnogi iechyd cyhoeddus, gofal 
cymdeithasol a chefnogi plant. Rydym yn parhau i flaenoriaethu buddsoddiad yn GIG 
Cymru ac rydym yn buddsoddi £385 miliwn o gyllid refeniw ychwanegol yn y system 
iechyd a gofal cymdeithasol a £40 miliwn o gyllid cyfalaf. 
 
Mae Cymru Iachach yn cyflawni ein hymrwymiad yn Ffyniant i Bawb i gyhoeddi 
cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru mewn ymateb i 
adroddiad yr Adolygiad Seneddol o Ddyfodol Hirdymor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
Mae’r Cynllun yn adeiladu ar athroniaeth Gofal Iechyd Darbodus i gael effaith ar 
iechyd a llesiant gydol bywyd. Mae pwyslais ar atal salwch a helpu pobl i reoli eu 
hiechyd a’u llesiant eu hunain, gan alluogi pobl i fyw yn annibynnol am gyhyd ag y 
gallant. 
 
Ein nod yw cymryd camau sylweddol i newid ein dull o drin i atal. Y weledigaeth 
rydym wedi’i sefydlu yn Cymru Iachach yw rhoi mwy o ffocws ar atal ac ymyrraeth 
gynnar. 
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Ynghyd â buddsoddiad sylweddol yn y GIG yn 2020-21, rydym yn gwneud 
buddsoddiadau penodol mewn cymorth blynyddoedd cynnar i blant a phobl ifanc. 
Bydd £20 miliwn ychwanegol yn y cynnig Gofal Plant a £3.5 miliwn pellach i ehangu’r 
dull Dechrau’n Deg fel rhan o Raglen Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar. 
 
Bydd cyllid ychwanegol o’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o £0.5 
miliwn i ymestyn y dull ysgol gyfan ac, ynghyd â chyllid pellach o’r MEG Addysg o £2 
filiwn, bydd hyn yn cynyddu’r ddarpariaeth gwnsela a Chymorth Iechyd Meddwl Plant 
a’r Glasoed mewn ysgolion. 
 
Yn ogystal, mae buddsoddiad pellach mewn gweithgareddau ataliol sy’n mynd i’r 
afael â phenderfynyddion salwch ehangach, er enghraifft, fel rhan o’r strategaeth 
Pwysau Iach: Cymru Iach – mae mwy o fanylion isod. 
 
Yn 2020-21, byddwn yn parhau i fframio ein dyraniadau cyllideb yn unol â’r 
diffiniadau o wariant ataliol a dderbynnir yn eang ac a ddisgrifir ar draws meysydd 
sylfaenol, eilaidd, trydyddol ac acíwt.  

Atal Sylfaenol 

 
Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach 

Dyrennir £5.5 miliwn i gefnogi’r strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach, sef cynllun 
hirdymor Llywodraeth Cymru i atal a lleihau gordewdra ledled Cymru. Mae’n 
amlinellu cynllun 10 mlynedd i flaenoriaethu ymyrraeth gynnar a newid ymddygiad ar 
bob lefel i newid ein harferion a hyrwyddo gweithgarwch iach. Mae’r strategaeth yn 
ymrwymiad allweddol tuag at ddull trawslywodraethol o leihau gordewdra yng 
Nghymru ar raddfa poblogaeth. Datblygwyd y strategaeth o dystiolaeth o’r hyn sy’n 
gweithio. Mae hyn wedi nodi’r angen am ddull newydd sy’n cyfuno newid ymddygiad 
unigol â newid amgylcheddol a newid i systemau. Bydd yn defnyddio cyfuniad o 
gyllid, polisïau a deddfwriaeth i ddatblygu dulliau trwy ein hamgylchedd i osod ffocws 
cryf ar atal. Bydd hefyd yn defnyddio dulliau a dargedir mewn ardaloedd o 
amddifadedd ac yn helpu’r rhai sydd eisoes dros bwysau neu’n ordew trwy 
amrywiaeth o wasanaethau atal, ymyrraeth gynnar a gwasanaethau arbenigol. Yn 
ogystal â’r £5.5 miliwn o gyllid newydd sy’n cael ei ddyrannu o Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2020-21, bydd y gwaith gweithredu ehangach, a 
fydd yn cychwyn yn 2020, yn dwyn ynghyd rhaglenni gwaith o sawl gwahanol 
bortffolios sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at y nodau a amlinellir yn y strategaeth. Mae 
manylion camau gweithredu penodol yn ymwneud â phlant, teuluoedd a phobl ifanc 
wedi’u cynnwys isod yn adran 3. 
  
Imiwneiddiad 

Erbyn diwedd 2019-20, byddwn wedi cyflwyno rhaglenni brechu newydd ar gyfer 
HPV i fechgyn. Cychwynnodd rhaglen imiwneiddio HPV yn 2008, a dim ond i ferched 
i gychwyn. Mae’r ddau fath o HPV yn achosi dros 70% o ganser ceg y groth yng 
Nghymru a Lloegr. Mae’r gostyngiad mawr yn y cyfraddau haint gyda’r ddau brif fath 
o HPV sy’n achosi canser wedi dangos effeithiolrwydd y rhaglen. Bydd y gwaith o 
ehangu rhaglen brechu HPV yn 2019-20 yn helpu i ddiogelu pobl rhag canserau’r 
geg a’r anws. 
 
Dechrau’n Deg a’r Blynyddoedd Cynnar 
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Mae cyllid craidd Dechrau’n Deg yn rhan o’r Grant Plant a Chymunedau. Mae 
rhaglen Dechrau’n Deg yn pontio gwariant ataliol sylfaenol ac eilaidd. I adeiladu ar 
hyn, yn 2020-21 dyrennir £3.5 miliwn ychwanegol o’r MEG Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i ddatblygu ymhellach waith Rhaglen Trawsnewid y Blynyddoedd 
Cynnar sy’n sail i’n blaenoriaeth o ran y blynyddoedd cynnar. Mae hyn yn cynyddu’r 
dyraniad o’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i £6.3 miliwn ar gyfer 2020-
21. Mae’r cyllid ychwanegol yn cynrychioli’r cam cyntaf tuag at ehangu’r cymorth 
blynyddoedd cynnar dros dymor hwy a fydd yn helpu i greu system fwy ataliol sy’n:  

 mynd i’r afael â’r cynnydd mewn iechyd gwael 

 cyfrannu at leihau llif y plant sy’n mynd i mewn i ofal  

 mynd i’r afael ag anghydraddoldeb mewn canlyniadau plant.  
 
Deintyddol 

Byddwn yn parhau i fuddsoddi £3.7 miliwn yn y rhaglen genedlaethol gwella iechyd y 
geg plant, Cynllun Gwên. Mae’r cynllun yn cynnwys amrywiaeth eang o weithwyr 
proffesiynol, gan gynnwys ymwelwyr iechyd a gwasanaethau blynyddoedd cynnar 
eraill. Y nod yw helpu i gychwyn arferion da yn gynnar trwy roi cyngor i deuluoedd â 
phlant ifanc, darparu brwshys dannedd a phast dannedd ac annog rhieni i fynd â’u 
plant at y deintydd cyn eu pen-blwydd yn flwydd oed. 
 
Atal Eilaidd a Thrydyddol 

Mae’r rhaglenni hyn yn pontio’r ddwy elfen hon o ran gwariant ataliol: 
 
Dull Ysgol Gyfan 

Dyrennir £0.5 miliwn ychwanegol i ymestyn y gwaith o gyflwyno’r dull ysgol gyfan o’r 
MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd hyn yn cynyddu’r dyraniad o’r 
MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2020-21 i £3 miliwn. Yn ogystal, 
dyrennir £2 filiwn ychwanegol o’r MEG Addysg i gefnogi’r maes hwn. Bydd y 
buddsoddiadau hyn yn cefnogi ymestyn gwasanaeth cwnsela ysgolion i flwyddyn 
ysgol ychwanegol (blwyddyn 5) ac yn ymestyn y cynlluniau peilot presennol ar gyfer 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed ar gyfer 2020-21 i gyd. Mae’r 
gwasanaethau hyn yn helpu i atal materion iechyd a llesiant meddyliol mwy difrifol 
ymhlith plant o oedran ysgol, a bydd symud i ymyrraeth gynharach fyth yn cefnogi’r 
dull hwn ymhellach. 
 
Gwasanaethau Mabwysiadu 

Mae £2.3 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y gwasanaeth mabwysiadu yng Nghymru i 
gryfhau a gwella gwasanaethau presennol ar gyfer mabwysiadwyr, plant a phobl 
ifanc a fydd yn helpu awdurdodau lleol i wella canlyniadau ar gyfer plant a chreu 
teuluoedd mabwysiadu cydnerth. Mae plant a osodir i’w mabwysiadu ymhlith y plant 
mwyaf agored i niwed yng Nghymru. Maent yn blant y mae dewisiadau eraill ar eu 
cyfer wedi methu ac a fyddai’n debygol o ‘dderbyn gofal’ am weddill eu plentyndod 
pe na baent yn cael eu mabwysiadu. Mae’n bwysig bod mabwysiadu yn cynnig y 
cyfle gorau i blentyn ffynnu mewn amgylchedd teulu diogel lle mae eu hanghenion 
sylfaenol yn cael eu diwallu a lle gallant gael yr un cyfleoedd ag unrhyw blentyn arall. 
Bydd y cyllid hwn yn cefnogi dulliau newydd o baru yn gyflymach ac yn gryfach, gan 
alluogi mwy o blant i fwynhau sefydlogrwydd a magwraeth teulu mabwysiadol. Bydd 
yn sicrhau hefyd fod anghenion a chymorth seiliedig ar gryfderau ar gael gydol y 
daith fabwysiadu. Yn y pen draw, bydd hyn yn cefnogi atal tarfu ar fabwysiadu, gan 
leihau’r posibilrwydd y bydd plant yn dychwelyd i’r system ofal. 
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3. Meysydd o Ddiddordeb Cyffredinol 

Gordewdra ymhlith plant 

 Yn unol ag arfer sefydledig, mae unrhyw gyllid newydd a drosglwyddir i Gymru yn 
dilyn cynnydd mewn gwariant ar raglenni yn Lloegr yn cael ei ddyrannu i 
adlewyrchu blaenoriaethau ac anghenion Cymru. 

 Un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru yn Ffyniant i Bawb yw 
hyrwyddo iechyd a llesiant da i bawb. Byddwn yn helpu pobl i fabwysiadu ffyrdd 
iach o fyw, gan ddileu’r rhwystrau mae salwch yn eu gosod ar gyflogaeth a chyfle 
a mynd i’r afael â chylch salwch ac anweithgarwch sy’n pontio’r cenedlaethau.  

 Un o egwyddorion pwysig datganoli yw sicrhau nad yw’r cyllid rydym yn ei 
dderbyn o ganlyniad i fesurau gwariant a gyhoeddwyd yn Lloegr yn cael ei 
glustnodi at ddibenion penodol.  

 Yn unol ag arfer sefydledig, cafodd y cyllid a dderbyniwyd gennym mewn 
perthynas ag ardoll y diwydiant diodydd meddal ei ychwanegu at ein cronfeydd 
a’u dyrannu mewn cyllidebau dilynol yn unol â’n blaenoriaethau strategol, gan 
gynnwys hyrwyddo iechyd a llesiant da i bawb.   

 
Dyraniadau a ragwelir ar gyfer Pwysau Iach: Cymru Iach: £5.5 miliwn 

 Fel y nodir uchod, cyhoeddir y cynllun cyflawni ar gyfer 2020-22 yn gynnar yn 
2020. O fewn y buddsoddiad, bydd cyllid i gefnogi Llwybr Gordewdra Clinigol, 
ynghyd â chynghorydd clinigol cenedlaethol a fydd yn darparu cymorth ac yn 
sbarduno dull cyflawni cyson ledled Cymru. Dyrennir cyllid hefyd ar gyfer 
Ymyrraeth Plant a Theuluoedd a Dargedir a fydd yn ceisio cefnogi ein 
cymunedau mwyaf difreintiedig, wedi’i thargedu tuag at y gyfran uchaf o blant 
sy’n ordew, yn seiliedig ar y Rhaglen Mesur Plant. Bydd hyn yn cysylltu â 
seilwaith trwy Dechrau’n Deg a chyda dulliau rhagnodi cymdeithasol. Bydd 
cyllid yn cael ei ddyrannu hefyd ar gyfer rhaglen Rheoli Pwysau mewn 
Beichiogrwydd a fydd yn cyflwyno model cyflawni cenedlaethol i gyflwyno 
arfer gorau, gydag arbenigedd a chymorth wedi’u darparu ar gyfer pob Bwrdd 
Iechyd Lleol.  

 Bydd cysylltu â’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol er mwyn datblygu cynigion i 

ddatblygu rhaglenni sy’n targedu plant a theuluoedd mewn cymunedau i 

gynyddu cyfranogiad yn fecanwaith arall i gefnogi cyflawniad. Byddai hyn yn 

rhoi ffocws penodol ar ymddygiad eisteddog ac anghydraddoldebau iechyd er 

mwyn datblygu cynlluniau peilot i brofi ffyrdd newydd o weithio. 

 Bydd cyllid pellach yn cael ei ddyrannu i swyddi hanfodol a fydd yn cefnogi 

cyflawniad Pwysau Iach: Cymru Iach ac ar gyfer dull gwerthuso ac ymchwil 

deinamig a fyddai’n llywio datblygiad y strategaeth ac yn sicrhau y gallwn ni 

ddatblygu data a dadansoddiad cadarn i gefnogi cyflawniad.  

 
Gwasanaethau Newyddenedigol 

Dyraniadau i gyflawni Safonau Newyddenedigol Cymru Gyfan;  

 Yn hanesyddol, mae Rhwydwaith Newyddenedigol Cymru, sy’n cael ei gynnal 
ar hyn o bryd gan Gydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru, wedi darparu cyngor 
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amserol ar sail tystiolaeth i Fyrddau Iechyd, Pwyllgor Gwasanaethau 
Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) a Llywodraeth Cymru mewn perthynas â 
gwasanaethau newyddenedigol. Fodd bynnag, yn 2019, cyfunwyd y 
Rhwydwaith Newyddenedigol a’r Rhwydwaith mamolaeth i greu Rhwydwaith 
Mamolaeth a Newyddenedigol newydd gyda threfniadau llywodraethu 
diwygiedig. Mae’r uno hwn yn cyflwyno cyfleoedd i feithrin cysylltiadau 
agosach ar draws y llwybr clinigol i famau a babanod ac yn darparu meysydd 
newydd ar gyfer cydweithio.  

 Mae Rhwydwaith Newyddenedigol Cymru yn sicrhau bod cynnydd yn cael ei 
fonitro’n rheolaidd i gydymffurfiaeth lawn. Diwygiodd y Rhwydwaith 
Newyddenedigol y Safonau Newyddenedigol, gyda’r trydydd argraffiad wedi’i 
gymeradwyo yng Ngrŵp Llywio’r Rhwydwaith Newyddenedigol ym mis Medi 
2017. Mae’r safonau’n defnyddio’r dystiolaeth a’r canllawiau arfer gorau 
diweddaraf i’w gwneud nhw’n berthnasol yn glinigol ac yn weithredol. Maent 
yn cael eu dylanwadu gan ddatblygiadau newyddenedigol ar draws y Deyrnas 
Unedig ac yn ystyried argymhellion gan Gymdeithas Meddygaeth Amenedigol 
Prydain (BAPM), y Rhaglen Archwilio Newyddenedigol Genedlaethol (NNAP), 
y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH), Bliss a safonau eraill 
a gyhoeddwyd yn Lloegr a’r Alban. 

 Nod y safonau yn y trydydd argraffiad oedd parhau i adeiladu ar safonau 
blaenorol i wella gwasanaethau ar gyfer babanod a’u teuluoedd ledled Cymru, 
gan ymgorffori rôl fwyfwy pwysig y Rhwydwaith Newyddenedigol a’r Unedau 
sy’n cydweithio er mwyn rhannu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol, i 
hyrwyddo gwelliant parhau i wasanaethau. 

 Bob blwyddyn, mae’r rhwydwaith yn gofyn i unedau gynnal hunanasesiad yn 
erbyn y safonau ac, yn fwy diweddar, gofynnwyd am amcangyfrif o’r goblygiad 
cost i gyflawni’r safonau. Mae’r asesiad sylfaenol hwn yn nodi unrhyw fylchau 
yn y ddarpariaeth gwasanaethau ar draws unedau a meysydd o ddiffyg 
cydymffurfiaeth ar lefel uned. 

 Gofynnwyd i bob uned newyddenedigol ddarparu hunanasesiad wedi’i 
ddiweddaru ym mis Mawrth 2019, gan gynnwys costau, lle bo hynny’n briodol. 
Roedd y rhan fwyaf o’r unedau yn gallu dangos gwelliant clir mewn llawer o 
feysydd, gyda rhai o’r gwelliannau hyn yn gysylltiedig â chwblhau cynlluniau 
cyfalaf i wella cyfleusterau’r uned newyddenedigol a chydymffurfio â safonau 

rheoleiddio. Mae gwelliannau eraill yn cynnwys: 

 Sefydlu gwasanaeth therapi a ariennir ar gyfer BILl Hywel Dda a BILl 

Betsi Cadwaladr 

 Llwybr i gymorth seicolegol yn BILl Betsi Cadwaladr, gyda 

phresenoldeb uned gorfforol bob pythefnos  

 Cyflwyno Gofal Integredig i Deuluoedd yn seiliedig ar ddogfennaeth 

Cymru Gyfan 

 Gwell cyfleusterau gofal trosiannol 
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 Cyfleusterau teuluol pwrpasol mewn unedau lle mae datblygiadau 
cyfalaf wedi’u cwblhau neu lle mae cynlluniau i gyflawni hynny yn y 

dyfodol agos  

 Adolygu marwolaethau ar lefel leol a rhwydwaith, yn seiliedig ar y 
Pecyn Cymorth Marwolaeth Amenedigol  

 Mae’r Rhwydwaith hwn wedi datblygu dangosfwrdd Newyddenedigol Cymru 
Gyfan sy’n rhoi trosolwg o weithgarwch a pherfformiad; yn darparu sicrwydd 
ynghylch ansawdd gwasanaethau newyddenedigol yng Nghymru; yn darparu 
cyfrwng ar gyfer monitro mesurau’r NNAP ledled Cymru; yn cefnogi ceisiadau 
busnes WHSSC a Llywodraeth Cymru am wybodaeth ar ddarpariaeth 
gwasanaethau newyddenedigol. 

Blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau newyddenedigol  

 Mae’r blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau Newyddenedigol dros y 12 mis 
nesaf yn cynnwys gwaith parhaus i gyflwyno gwasanaeth cludo babanod 
newydd-anedig 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar draws y De, a sicrhau 
bod y capasiti gofal critigol cywir gyda’r gweithlu priodol ar waith ledled y 
De. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl hefyd i fyrddau iechyd barhau i 
weithio gyda’r Rhwydwaith Mamolaeth a Newyddenedigol i sicrhau bod eu 
cynlluniau ar gyfer y gwasanaeth newyddenedigol yn ddigon cadarn i gyflawni 
Safonau Newyddenedigol Cymru Gyfan a gwelliannau ar draws y 

gwasanaeth. 

 I’r dyfodol, bydd y Rhaglen Adolygiad Newyddenedigol gan Gymheiriaid, a 
gyflwynwyd ym mis Ebrill 2019, yn adolygu cydymffurfiaeth â’r Safonau, 
ynghyd â’r mesurau perfformiad cytunedig, canllawiau clinigol a pholisïau sy’n 
berthnasol adeg yr adolygiad. 

Sut y bydd dyraniadau’r gyllideb ar gyfer 2020-21 yn helpu i sbarduno newid / 
gwella perfformiad 

 Mae gwasanaethau newydd enedigol byrddau iechyd yn cael eu hariannu 
trwy’r dyraniad refeniw dewisol blynyddol, a bydd byrddau iechyd yn amlinellu 
eu blaenoriaethau lleol mewn perthynas â gwasanaethau newyddenedigol yn 
eu Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTP). Mae WHSSC yn rheoli’r rhan 
fwyaf o gyllideb byrddau iechyd ar gyfer comisiynu gwasanaethau Gofal Dwys 
Newyddenedigol (Lefel 4) a Dibyniaeth Uchel Newyddenedigol (Lefel 3). 
Mae’r gyllideb ar gyfer Unedau Gofal Arbennig Babanod yn cael ei rheoli gan 

y Byrddau Iechyd.  

 Rhwng 2015 a 2020, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi bron i £110 
miliwn mewn datblygiadau newyddenedigol ledled Cymru. Mae’r buddsoddiad 
wedi’i wneud ar draws amryw o safleoedd acíwt allweddol yng Nghymru 
gyda’r nod o leihau nifer y trosglwyddiadau o famau a babanod trwy ddarparu 
amgylchedd arbenigol sy’n cydymffurfio â’r gofynion o ran gofod i sicrhau bod 
gofal babanod yn ddiogel ac effeithiol. Mae’r cyllid ar draws y cyfnod hwn yn 

cynnwys:- 
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 £19 miliwn wedi’i fuddsoddi yn y Ganolfan Is-ranbarthol ar gyfer Gofal 
Dwys i’r Newydd-anedig (SuRNICC) yn Ysbyty Glan Clwyd, a agorwyd 
gan y Prif Weinidog ym mis Medi 2018; 

 £37 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer y datblygiadau Cyfnod II yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, sydd i’w cwblhau yn 2019;  

 £25 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer Cyfnod II o’r cynllun Menywod a 
Phlant yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, sydd i’w gwblhau yn 2020; 

 £10 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer Capasiti Newyddenedigol ac Ôl-
enedigol ar safle Ysbyty Singleton, sydd i’w gwblhau ganol 2020; 

 £6 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer yr uned newyddenedigol yn Ysbyty’r 
Tywysog Siarl, Merthyr Tudful, a gwblhawyd yn 2018; 

 £2 filiwn wedi’i fuddsoddi mewn gwaith ar yr uned newyddenedigol ar safle 
Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd, a agorwyd yn ystod gwanwyn 2017  

 £10 miliwn wedi’i fuddsoddi mewn gwaith newyddenedigol cyfnod I yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru ac yn Ysbyty Glangwili fel y gellir gwneud 

buddsoddiad pellach. 

 
Costau deddfwriaeth  

 
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 

Cyhoeddwyd asesiad effaith rheoleiddiol ochr yn ochr â’r Bil ym mis Mawrth, gan 
amlinellu’r amcangyfrif o gostau a manteision posibl y ddeddfwriaeth 
arfaethedig. Mae rhai costau i sefydliadau yn anhysbys gan nad yw data perthnasol 
yn cael ei gasglu gan y sefydliadau hynny i ddarparu gwaelodlin a gan fod diffyg data 
cymaradwy i ddarparu sail amcangyfrif o’r cynnydd posibl mewn llwyth gwaith. Fodd 
bynnag, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda rhanddeiliaid i gasglu a monitro data 

cyn ac ar ôl cyflwyno’r ddeddfwriaeth, i helpu i asesu effaith y ddeddfwriaeth.  

Rydym wedi dyfarnu contract i gefnogi’r ymgyrch codi ymwybyddiaeth ar gyfer y Bil 
ac i gefnogi ein hymgyrch Magu Plant. Rhowch Amser Iddo. Yn 2020-21, rydym wedi 
dyrannu hyd at £0.600 miliwn i godi ymwybyddiaeth o’r Bil, a £0.325 miliwn i’r 
ymgyrch Magu Plant. Rhowch Amser Iddo, sy’n cefnogi ein polisi o annog 
dewisiadau eraill yn lle cosbau corfforol ac yn darparu gwybodaeth a chyngor ar 
dechnegau rhianta cadarnhaol yn fwy eang. Byddwn hefyd yn dyrannu hyd at £0.030 
miliwn ar gyfer ymchwil gymdeithasol i olrhain lefelau ymwybyddiaeth a safbwyntiau 
ar y Bil, a hyd at £0.043 miliwn i gefnogi ymgysylltu â phobl ifanc trwy Plant yng 
Nghymru. 

Mae costau eraill yn ymwneud â’r Bil yn ystod 2020-21 yn gostau cyfle naill ai i 
Lywodraeth Cymru neu i sefydliadau sy’n gweithio gyda ni ar roi’r ddeddfwriaeth ar 
waith yn effeithiol  

Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019 
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Cwblhawyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), 
gan amlinellu costau a manteision llawn yr opsiwn a ffefrir ar gyfer gweinyddu’r 
ceisiadau a’r gwiriadau cymhwystra mewn perthynas â’r Cynnig Gofal Plant. Yr 
opsiwn a ffafriwyd adeg cwblhau’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol (Rhagfyr 2018) oedd 
defnyddio’r system Gwasanaethau Gofal Plant bresennol ar gyfer Gofal Plant Di-
dreth a weinyddir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Cwblhawyd gwaith ‘Darganfod’ 
pellach rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2019 i sefydlu yn fwy manwl y costau a’r 
amserlenni cyflawni arfaethedig ar gyfer defnyddio’r System Gwasanaethau Gofal 

Plant.   

Rhoddwyd ystyriaeth briodol i’r costau o ganlyniad i’r gwaith ‘Darganfod’ a materion 
a phryderon perthnasol yn ymwneud â Safonau’r Gymraeg, lefelau gwasanaeth 
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, safbwyntiau presennol Awdurdodau Lleol ac adolygiad 
polisi Llywodraeth Cymru, gan arwain at argymhelliad na ddylid defnyddio Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi yn y tymor byr i ganolig. Cymeradwywyd yr argymhelliad hwn 
gan Weinidogion ar 17 Gorffennaf 2019 (MA-P-JM-0436-19). Am y tro, mae 

awdurdodau lleol yn fodlon parhau i wirio cymhwystra â llaw.  

O ganlyniad, ni ragwelir bod unrhyw gostau yn gysylltiedig â rhoi Deddf Cyllido Gofal 
Plant (Cymru) 2019 yn ystod 2020-21. 

 

Dechrau’n Deg 

Fel y nodir uchod, bydd £3.5 miliwn ychwanegol yn cael ei ddyrannu yn 2020-21 i 
adeiladu ar waith Rhaglen Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar, gan ein galluogi i 
gyrraedd mwy o blant a theuluoedd sydd angen cymorth yn y blynyddoedd cynnar. 
 
Ar 1 Ebrill 2019, daeth grant refeniw Dechrau’n Deg yn rhan o’r Grant Plant a 
Chymunedau (CCG). Mae’r CCG yn cynnwys 7 rhaglen (Gofal Plant a Chwarae, 
Cymunedau am Waith a Mwy, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, y Gronfa 
Waddol, Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc (Sydd Mewn Perygl o 
Droseddu (PPE), Cronfa Dydd Gŵyl Dewi), gan alluogi ALlau i ddefnyddio dull mwy 
hyblyg i wella ac integreiddio darpariaeth gwasanaethau ar gyfer ymyrraeth gynnar. 
Mae gan ALlau hyblygrwydd llwyr i gyfarwyddo eu cyllid CCG ar draws y 7 rhaglen 
hyn, gan eu galluogi i sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu mewn ffordd 
fwy effeithlon ac effeithiol. Nid yw cyfraniad Dechrau’n Deg o fewn y grant newydd 
wedi newid ers 2019-20, gan gadarnhau ein hymrwymiad parhaus i flaenoriaethu 
ymyrraeth, atal a chymorth i roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant.  
 
Mewn cydnabyddiaeth o’r hyblygrwydd newydd mewn cyllidebau a ganiateir gan y 
CCG, erbyn hyn mae gan Awdurdodau Lleol yr hyblygrwydd i ddyrannu unrhyw ran 
o’u cyllideb CCG gyffredinol ar gyfer allgymorth h.y. yn dibynnu ar anghenion lleol 
ac, ar gais ein rhanddeiliaid, rydym wedi dileu’r rhwystrau i hyn. 
 
Rydym eisiau adeiladu ar gyflawniadau sylweddol rhaglen Dechrau’n Deg a dysgu 
o’r hyn sy’n gweithio’n dda, yn enwedig o ran sut y gallwn ni ddyfnhau trefniadau 
partneriaeth, cydweithio ac amlasiantaethol ar draws sectorau i gefnogi plant ifanc 
a’u teuluoedd. Bydd y gyllideb ar gyfer 2020-21 yn darparu buddsoddiad o £2.55 
miliwn i archwilio sut y gellid creu system Blynyddoedd Cynnar, yn lleol ac yn 
genedlaethol. Bwriad ein gwaith ar system Blynyddoedd Cynnar integredig yw 
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sicrhau bod ein holl raglenni yn dod ynghyd yn ddi-dor i sicrhau’r gwerth gorai i rieni 
a phlant, o’r adnoddau prin sydd ar gael. Mae’r gwaith hwn yn ennill momentwm ac 
mae wedi datblygu partneriaethau gwaith cryf ar draws naw Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (PSB). Yn ogystal, byddwn yn buddsoddi £0.3 miliwn mewn darpariaeth 
lleferydd, iaith a chyfathrebu ar gyfer y blynyddoedd cynnar. 
 
Ers ei sefydlu, mae Dechrau’n Deg wedi buddsoddi mwy na £62.5 miliwn o gyfalaf 
yn datblygu’r seilwaith sydd ei angen ledled Cymru i gyflawni’r rhaglen. Mae hyn yn 
cynnwys creu lleoliadau gofal plant newydd i ddarparu tua 9,000 o lefydd rhan-amser 
o safon uchel sydd eu hangen ar gyfer plant 2-3 oed a buddsoddiad sylweddol i 
ddatblygu llety ar gyfer y timau amlasiantaethol sy’n cyflawni’r rhaglen. Y gyllideb 
gyfalaf ar gyfer 2020-21 yw £4.529 miliwn, a bydd awdurdodau lleol yn parhau i gael 
eu hannog i ddefnyddio dull strategol i gynllunio rhaglenni cyfalaf, gan gynnwys 
Ysgolion yr 21ain Ganrif, y Gymraeg a’r Cynnig Gofal Plant fel y gellir cyflawni 
blaenoriaethau allweddol mewn ffordd fwy cydgysylltiedig. 

 
Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf 

Ar 1 Ebrill 2019, daeth grant refeniw Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o’r Grant Plant a 
Chymunedau. Nid yw dyraniad Teuluoedd yn Gyntaf o fewn y grant newydd wedi 
newid ers 2019-20 (ond gall ALlau fod yn hyblyg gyda’r cyllid hwn fel rhan o’r CCG), 
sy’n cadarnhau ein hymrwymiad parhaus i’r rhaglen bwysig hon. Mae’r buddsoddiad 
parhaus hwn yn helpu teuluoedd i greu amgylcheddau cefnogol a chyfoethog ar 
gyfer eu plant, ac mae’n helpu i leihau mynychder profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod sy’n effeithio ar ganlyniadau tymor hwy. 

 
Tlodi plant 

Mae tlodi wedi’i gynnwys fel blaenoriaeth ychwanegol yn y broses o gynllunio’r 
gyllideb, sydd wedi helpu i lywio’r ffordd mae cyllidebau wedi’u dyrannu. 
Gweithredodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig fel eiriolwr dros 
dlodi i sicrhau ffocws ar wella canlyniadau ar gyfer aelwydydd incwm isel yn ystod y 
broses o gynllunio’r gyllideb. 

Cydnabyddir yn eang fod gan bob portffolio gyfraniad i’w wneud at drechu tlodi. Mae 
ein dull trawslywodraethol yn golygu nad oes unrhyw gyllideb dlodi benodol; yn 
hytrach, mae cyllid sylweddol o bob cwr o’r llywodraeth yn cael ei gyfarwyddo at 
gamau gweithredu a fydd yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion tlodi plant. 

 

Datblygwyd y Gyllideb hon yn erbyn cefndir o ansicrwydd digynsail a pharhaus. Mae 
blynyddoedd o fesurau cyni wedi arwain at ostyngiad mewn cyllidebau a chwalu’r 
seilwaith cymdeithasol a adeiladwyd dros flynyddoedd lawer i gefnogi’r rhai mwyaf 
agored i niwed yn ein cymdeithas.  

 

Mae pob arwydd yn awgrymu y bydd lefelau tlodi plant yn codi yng Nghymru o 
ganlyniad uniongyrchol i ddiwygiadau treth a lles Llywodraeth y DU. Ar ben hynny, 
mae sgil-effeithiau ymadael â’r UE yn debygol o fod yn sylweddol a hirhoedlog. 
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Rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar y meysydd hynny lle gallwn ni gael yr 
effaith fwyaf gyda’r ysgogiadau sydd ar gael i’n helpu ni i gyflawni amcanion ein 
Strategaeth Tlodi Plant.   
 
Rydym wedi gwneud buddsoddiad ychwanegol i helpu plant i gael y dechrau gorau 
posibl mewn bywyd. Mae buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar yn hollbwysig i 
ddatblygiad hirdymor plant a’u cyflawniadau yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae’r 
Gyllideb Ddrafft yn cynnwys y dyraniadau canlynol sy’n ceisio trechu tlodi plant: 
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Cynnig 
Buddsoddi 

Maes 
Trawsbynciol 

Dyraniad Disgrifiad 

Tlodi Mislif Tlodi £0.22 miliwn 
(MEG yr 
Asiantaeth 
Cynnal Plant) 

Mae cyllid tlodi mislif yn galluogi awdurdodau 
lleol i ddarparu cynhyrchion ar gyfer y mislif i 
fenywod sy’n wynebu anhawster ariannol. 

Urddas Mislif 
 

Tlodi £3.1 miliwn 
(MEG yr 
Asiantaeth 
Cynnal Plant 
a’r MEG 
Addysg) 

Cychwynnodd y cyllid yn 2018-19 a bydd yn 
parhau yn 2020-21. Mae hyn yn cynnwys cyllid 
i hyrwyddo urddas mislif yn y sector Addysg 
Bellach. 
 

Ymestyn y 
mynediad at y 
Grant 
Amddifadedd 
Disgyblion 
(GAD)  
 

Tlodi £3.2 miliwn 
(MEG Addysg) 

Diben y GAD yw gwella canlyniadau ar gyfer 
dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim (eFSM) a Phlant sy’n Derbyn Gofal (LAC) 
mewn Dosbarthiadau Derbyn ac ym 
Mlynyddoedd 3, 7 a 10. Y bwriad yw goresgyn 
y rhwystrau traddodiadol sy’n atal dysgwyr o 
gefndiroedd difreintiedig rhag cyflawni eu llawn 
botensial. Y cynnig yw ymestyn y mynediad at 
y GAD i fwy o grwpiau blwyddyn.   

Cynllun peilot 
lwfans 
brecwast £1 
am ddim i 
ddisgyblion 
eFSM mewn 
ysgolion 
uwchradd 
 

Tlodi £0.45 miliwn 
(MEG Addysg) 

Nod y cynnig yw cefnogi astudiaeth 
ddichonoldeb sy’n gysylltiedig â chynllun peilot 
a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2020 dros 
ddwy flynedd ariannol (£450,000 yn 2020/21 a 
£150,000 yn 2021/22). Y nod yw datblygu, 
treialu a gwerthuso amrywiaeth o fodelau clwb 
brecwast mewn amrywiaeth o ysgolion ym 
mhedwar rhanbarth Cymru, gan gydnabod cost 
sylweddol bosibl cyflwyno’r cynllun yn 
genedlaethol. 

Ehangu’r 
Rhaglen 
Cyfoethogi 
Gwyliau 
Ysgol (SHEP) 
 

Tlodi £1.8 miliwn 
(MEG Addysg) 

Nod SHEP yw mynd i’r afael â materion megis 
colli dysgu dros y gwyliau, allgau cymdeithasol 
ac ansicrwydd bwyd, ac mae wedi’i hariannu ar 
y cyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau 
lleol ers 2017. 

Ymestyn y 
cynllun peilot 
gwyliau 
llwglyd i 
gyrraedd 
10,000 o blant 
a darparu 
200,000 o 
brydau bwyd 
 

Tlodi £1 miliwn 
(MEG Addysg) 

Mae cynllun peilot Gwaith Chwarae Gwyliau 
Llwglyd yn galluogi lleoliadau gwaith chwarae a 
chymunedol presennol ledled Cymru i ddarparu 
bwyd i blant sy’n mynychu’r ddarpariaeth 
chwarae. Gydol gwyliau haf 2019, mae bwyd 
wedi’i ddarparu ledled Cymru mewn ardaloedd 
lle mae lefelau uchel o amddifadedd i helpu i 
fynd i’r afael â ‘newyn gwyliau’. 

Cynyddu 
Grant 
Amddifadedd 
Disgyblion 
Blynyddoedd 
Cynnar 
(GADBC) i 
gynnig £1,150 
i bob dysgwr 
 

Tlodi £6.6 miliwn 
(MEG Addysg) 

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn cynnig 
cyllid ychwanegol i geisio goresgyn y rhwystrau 
ychwanegol mae dysgwyr difreintiedig yn eu 
hwynebu sy’n eu hatal rhag cyflawni eu 
potensial llawn. Cyhoeddwyd gwerthusiad o’r 
GADBC, sydd wedi bod ar waith ers 2015/16, 
yn 2018. Un casgliad oedd bod prif 
gyfyngiadau’r grant yn ymwneud â lefel y cyllid, 
ei ddosbarthiad i leoliadau nas cynhelir a’r 
dulliau o nodi plant cymwys.  
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Mae dyraniadau o’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a fydd yn cyfrannu 
at drechu tlodi plant yn 2020-21 yn cynnwys: 

 Talebau Cychwyn Iach, y Cynllun Llaeth Meithrin a fitaminau gwerth £6.9 
miliwn – talebau ar gyfer menywod beichiog, mamau newydd a phlant o dan 
bedair oed o aelwydydd incwm isel i brynu ffrwythau a llysiau, llaeth a 
fformiwla babanod ac ychwanegyn aml-fitamin am ddim. Mae’r Cynllun Llaeth 
Meithrin yn darparu diod o laeth/fformiwla babanod ar gyfer plant o dan bump 
oed mewn dwy awr neu fwy o ofal plant.  

 

 Cynllun Gwên £3.7 miliwn – helpu i atal pydredd dannedd mewn plant o’u 

geni hyd at bump oed, gyda gofal ataliol yn cael ei ddarparu i feithrinfeydd ac 

ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd. 

 
I’r dyfodol, mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn arwain adolygiad o raglenni 
cyllid Llywodraeth Cymru i sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf posibl ar fywydau 
plant sy’n byw mewn tlodi.   

 
Gofal plant 

Mae darparu’r Cynnig Gofal Plant (y Cynnig) yn cefnogi teuluoedd sy’n gweithio sydd 
â phlant tair a phedair oed ledled Cymru, gan helpu rhieni i dderbyn cynigion swydd 
a hybu eu dewisiadau cyflogaeth, gan wella amgylchiadau eu teulu. Cyflwynwyd y 
Cynnig yn llawn ym mis Ebrill 2019, flwyddyn yn gynt na’r disgwyl. Mae adborth o’r 
cyfnod gweithredu cyntaf yn dangos ei fod yn cael effaith gadarnhaol trwy helpu 
rhieni yn ariannol a’u galluogi i gydbwyso gofynion gwaith a theulu.  
 
Mae £20 miliwn ychwanegol wedi’i ddyrannu i’r gyllideb hon, gan ddod â chyfanswm 
y cyllid i £60 miliwn yn 2020-21, er mwyn cefnogi’r rhaglen dreigl a arweinir gan y 
galw. Disgwylir y bydd y defnydd o’r rhaglen yn cynyddu i 57%, gyda’r nod o 
gyrraedd y targed o 65% y flwyddyn ganlynol. Mae’n bosibl y bydd y galw yn rhagori 
ar y lefel gyllideb uwch, ond bydd hynny’n cael ei fonitro a’i reoli yn ystod y flwyddyn. 
Rydym hefyd yn dyrannu hyd at £81 miliwn o gyllid cyfalaf dros sawl blwyddyn o 
2018-19 ymlaen i gefnogi cydleoli darpariaeth bresennol y Cyfnod Sylfaen gyda 
darpariaeth y Cynnig Gofal Plant newydd ar un safle, lle bo hynny’n bosibl, ac i 
sicrhau bod digon o ofal plant yn yr ardaloedd priodol, gyda ffocws penodol ar 
ddatblygu darpariaeth newydd mewn ardaloedd lle nad oes digon o wasanaethau 
gofal plant ar hyn o bryd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd o 
amddifadedd. 
 
Mae gan y Cynnig y potensial i fod yn sbardun ar gyfer trawsnewidiad ehangach yn y 
sector gofal plant, gan gynyddu hygyrchedd, fforddiadwyedd ac argaeledd gofal 
plant i bob rhiant a phlant o bob oedran. Bydd hyn yn adeiladu ar y cymorth arall 
rydym yn ei ddarparu ar gyfer y sector gofal plant a chwarae ar hyn o bryd, gan 
gynnwys: 
 

 Darparu £1.43 miliwn y flwyddyn i’r consortia Cwlwm, sy’n cynnwys y pum prif 
sefydliad gofal plant yng Nghymru, i gefnogi’r sector gofal plant a’n helpu ni i 
ddatblygu atebion gofal plant hyblyg ac arloesol i ddiwallu anghenion teuluoedd. 
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 Darparu cyllid i Chwarae Cymru i ddarparu cymorth strategol i Awdurdodau Lleol 
a phartneriaid i weithredu’r Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol; datblygu 
canolfan ragoriaeth ryngwladol ynghylch chwarae; rhoi cyngor i Lywodraeth 
Cymru mewn perthynas â phob maes polisi sy’n gysylltiedig â chwarae; a rhoi 
cyngor i Lywodraeth Cymru ar ddatblygu gweithlu chwarae. 

 

 Darparu cyllid i Gofal Cymdeithasol Cymru fel partner cyflenwi allweddol a’r 
cyngor sgiliau sector ar gyfer y gweithlu gofal plant. Dyrennir cyllid i Gofal 
Cymdeithasol Cymru i gefnogi gweithredu’r cynllun gweithlu 10 mlynedd a 
gyhoeddwyd gennym ym mis Rhagfyr 2017, gan gynnwys cyfres newydd o 
gymwysterau gofal plant a lansiwyd ym mis Medi 2019.  

 

 Darparu cyllid i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) fel partner cyflenwi allweddol er 
mwyn cyflawni gwaith penodol yn ymwneud â gofal plant, gan gynnwys datblygu 
porth cofrestru ar-lein ar gyfer darparwyr gofal plant, cynnal arolwg o ddarparwyr 
a gweinyddu’r cynllun cymeradwyo Gofal Plant yn y Cartref (“nani”).   
 

 O dan ein rhaglen Brentisiaeth a chan ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop, 
aethom ati i gyflwyno ein rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant (PfS) i helpu 
ymarferwyr presennol i uwchsgilio ar draws lefelau 2 a 3. Mae PfS wedi bod yn 
llwyddiannus o ran darparu cymorth a chyfleoedd i dros 950 o ymarferwyr 
presennol i uwchsgilio. Rydym wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop i ymestyn y rhaglen hyd at 2023 i barhau i uwchsgilio 
ymarferwyr presennol ar draws lefelau 2, 3 a 4. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
darparu £715,000 ar gyfer 2020/21 i gynnig darpariaeth debyg yn y Dwyrain er 
mwyn hwyluso Rhaglen Genedlaethol.  

 

 Rydym wedi bod yn gweithio hefyd gyda Chymdeithas Genedlaethol 
Meithrinfeydd Dydd i ddatblygu ein prosiect Childcare Works. Cynllun peilot bach 
ym maes cyflogaeth yw hwn sy’n ceisio cefnogi’r rhai sy’n ddi-waith ar hyn o bryd 
ond sydd â’r sgiliau a’r priodoleddau personol priodol i weithio gyda’n plant 
ieuengaf. Mae’r prosiect yn cynnig profiad gwaith a hyfforddiant rhagarweiniol 
pwrpasol i alluogi cyfranogwyr i ddilyn gyrfa yn y sector. Gan adeiladu ar 
ganlyniadau llwyddiannus Cyfnod 1, bydd ail gyfnod y prosiect yn cefnogi 84 o 
gyfranogwyr yng Nghonwy, Wrecsam, Gwynedd, Ynys Môn, Caerdydd, Caerffili, 
Casnewydd, Torfaen, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Bydd yn rhedeg tan 
fis Rhagfyr 2020 gyda’r bwriad o archwilio sut y gellid sefydlu’r llwybr hyfforddiant 
hwn fel cyflwyniad i’r sector. 

 

Prosiect £21.5 miliwn a ariennir ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a 
Llywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â’r Adran Gwaith a Phensiynau, 
yw Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE). Cychwynnodd PaCE yn y Gorllewin 
ym mis Gorffennaf 2015, cyn ei gyflwyno ar draws gweddill Cymru o fis Tachwedd 
2015 ymlaen. Ar hyn o bryd, mae’r rhaglen yn cael ei hariannu hyd at fis Mawrth 2023.    
 
Mae PaCE yn targedu rhieni economaidd anweithgar sy’n 25 oed a hŷn a rhieni 16-24 
oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Gofal plant fydd y 
prif rwystr sy’n atal pob rhiant sy’n ymrestru ar PaCE rhag cael mynediad at gyfleoedd 
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.  
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Mae yna rwydwaith o 45 o gynghorwyr PaCE sy’n gweithio mewn lleoliadau 
cymunedol ledled Cymru, gan helpu rhieni i oresgyn eu rhwystrau gofal plant a 
rhwystrau eraill i’w helpu i symud tuag at gyflogaeth gynaliadwy. Mae PaCE yn 
adeiladu ar wasanaethau a gynigir trwy Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf ac yn 
gweithredu y tu allan i’r ardaloedd mwyaf difreintiedig i ategu prosiectau eraill megis 
Cymunedau am Waith. 
 
Mae cynghorwyr PaCE yn cynnig cymorth unigol ac wedi’i deilwra i rieni sy’n ymrestru 
ar y prosiect PaCE, a gall gynnwys talu am gostau gofal plant tra bod y rhiant yn 
hyfforddi neu’n cael profiad gwaith i’w helpu i wella ei ragolygon cyflogaeth ac i ddod 
o hyd i gyflogaeth sy’n gynaliadwy.  
 
Hyd at 30 Medi 2019, mae PaCE wedi gweithio gyda thros 4,500 o rieni, ac mae 
dros 1,700 o’r rheini wedi cychwyn gwaith.  

 
Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd 

Mae cyllid ar gyfer y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn cael ei 

ddarparu trwy Grant Cynnal Refeniw (RSG) Awdurdodau Lleol. Er bod grant neu 

gontract wedi bod ar waith yn darparu cymorth allanol i’r rhwydwaith FIS, mae’r Is-

adran Plant a Theuluoedd bellach yn darparu cymorth uniongyrchol i’r Rhwydwaith 

FIS i sicrhau ymwybyddiaeth o bolisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU a all effeithio ar blant a theuluoedd ac i alluogi rhannu arfer da 

ledled Cymru. 

 
Cymorth i rieni  

Yn 2020-21, rydym wedi dyrannu hyd at £0.325 miliwn i gefnogi ein hymgyrch Magu 
Plant - Rhowch Amser Iddo. Mae’r ymgyrch yn cefnogi ein polisi o annog opsiynau 
cadarnhaol yn lle cosb gorfforol, ynghyd â darparu gwybodaeth a chyngor i rieni a 
theuluoedd ar dechnegau rhianta cadarnhaol ehangach. Rydym yn bwriadu ymestyn 
ystod oedran yr ymgyrch yn ystod 2020-21. Ar hyn o bryd, mae’r ymgyrch yn targedu 
rhieni plant 0-7 oed, a byddwn yn ymestyn hyn i gwmpasu rhieni plant 0-18 oed. 
 
Rydym hefyd wedi cynnal ymarfer mapio i asesu argaeledd cymorth i rieni ledled 
Cymru ar hyn o bryd, ac rydym yn ystyried gyda’n Grŵp Gweithredu Arbenigol ar 
Rianta i ba raddau y bydd angen sicrhau bod cymorth ac adnoddau ychwanegol ar 
gael i rieni.  
 
Diogelu 

Yn bennaf, mae cyllid ar gyfer Diogelu yn cefnogi gweithredu Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 2014) ac yn hyrwyddo agenda ataliol i 
wella canlyniadau llesiant ar gyfer plant ac oedolion sy’n wynebu risg.  
 
Mae blaenoriaethau Diogelu yn dod o dan Symud Cymru Ymlaen sy’n amlinellu’r 
ffaith y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r plant a’r teuluoedd mwyaf 
agored i niwed yng Nghymru ac yn eu cefnogi. Mae Ffyniant i Bawb yn cynnwys 
gofal cymdeithasol fel un o’r pum prif flaenoriaeth ac yn cydnabod bod angen 
mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn sy’n seiliedig ar gydweithrediad i 
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ddiwallu anghenion gofal a chymorth plant, i’w cefnogi nhw i aros gyda’u teuluoedd 
os yw’n ddiogel gwneud hynny ac i ddiogelu plant rhag camdriniaeth ac esgeulustod.  
 
Er mwyn hyrwyddo’r nodau hyn, mae cyllid yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a 
chyflwyno Polisi Diogelu. Mae hyn yn cynnwys yn 2019-2020: lansio Gweithdrefnau 
Diogelu Cymru (WSP) a datblygu a darparu hyfforddiant wedi’i alinio; cefnogi 
Wythnos Ddiogelu 2019 a datblygu polisi a chanllawiau ymarfer ym maes diogelu, 
sy’n hyrwyddo ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn lle mae’r plentyn yn teimlo bod 
rhywun yn gwrando arno ac yn gofalu amdano.   
 
Yn 2019-2020, mae hyn yn cynnwys: 

 datblygu a chyhoeddi canllawiau Rhannu Gwybodaeth er mwyn Diogelu 
Plant;  

 Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar atal ac ymateb i achosion o gam-drin 
plant yn rhywiol a chymryd camau a nodir yn y cynllun hwnnw sy’n berthnasol 
i’r cyfnod ariannol;  

 datblygu polisi ac ymgynghori ar ganllawiau statudol i ddiogelu plant rhag 
dioddef cam-fanteisio’n rhywiol ar blant; 

 datblygu ac ymgynghori ar Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol ar gyfer 
lleoliadau gofal plant, gofal cymdeithasol, addysg ac iechyd.  

 
Mae cyllid diogelu yn cefnogi gwaith y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a’r 
Byrddau Diogelu rhanbarthol fel bod mesurau ar waith i gefnogi ymarfer cyson sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth i ddiogelu plant ar draws asiantaethau a ledled Cymru. Bydd 
Gweithdrefnau Diogelu Cymru a’r canllawiau ymarfer wedi’u halinio a gyhoeddwyd 
ym mis Tachwedd 2019 ar gyfrwng digidol yn hyrwyddo ymarfer diogelu da cyson 
ymhellach.  
 
Yn 2020-21, bydd blaenoriaethau yn cynnwys parhau i gefnogi Byrddau Diogelu 
Rhanbarthol i sicrhau bod Gweithdrefnau Diogelu Cymru a’r canllawiau ymarfer 
cysylltiedig yn cael eu mabwysiadu mewn ymarfer o ddydd i ddydd ar draws 
gweithluoedd perthnasol, ynghyd â sicrhau cyllid ar gyfer y Bwrdd Diogelu 
Annibynnol Cenedlaethol sy’n darparu cymorth i fyrddau rhanbarthol a chyngor i 
Weinidogion ar effeithiolrwydd trefniadau diogelu yng Nghymru. Bydd cyllid ar gyfer 
Wythnos Ddiogelu yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn 2020-21, a bydd hyn yn 
cyfrannu at atal a diogelu plant sy’n wynebu risg.  
 
Yn 2020-21, bydd cyllid yn cefnogi cyflwyno’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar 
atal ac ymateb i achosion o gam-drin plant yn rhywiol a nodir ar gyfer y cyfnod 
ariannol yn y cynllun; datblygu a darparu hyfforddiant i gefnogi cyflwyno canllawiau 
statudol newydd i ddiogelu plant rhag dioddef camfanteisio’n rhywiol ar blant a 
Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol newydd. Bydd datblygiad polisi yn cynnwys 
Cod Ymarfer gwirfoddol ar gyfer cyrff nad ydynt yn bartneriaid diogelu perthnasol ar 
hyn o bryd a chanllawiau ar faterion diogelu sy’n dod i’r amlwg ar gyfer plant. 
 
 
Gwasanaethau Mabwysiadu gan gynnwys cymorth ar ôl Mabwysiadu 

Mae plant wedi’u mabwysiadu ymhlith y plant mwyaf agored i niwed yng Nghymru; 
maent yn blant y mae dewisiadau eraill ar eu cyfer wedi methu ac a fyddai’n debygol 
o ‘dderbyn gofal’ am weddill eu plentyndod pe na baent yn cael eu mabwysiadu. 



18 
 

Bydd gwella cymorth yn sicrhau bod y buddsoddiad sydd eisoes wedi’i wneud i 
ddiogelu’r plant hyn yn arwain at y canlyniadau gorau, a bydd yn annog mwy o 
deuluoedd i ystyried mabwysiadu. 
 
Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i asesu angen plant sydd wedi’u 
mabwysiadu am gymorth. Erbyn hyn, maent yn bodloni’r gofyniad hwn yng nghyd-
destun gwasanaethau ‘Fframwaith Cymorth Mabwysiadu’ y Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol.    
 
Yn 2019-20, dyrannwyd £2.3 miliwn i awdurdodau lleol i’w galluogi i gryfhau eu 
darpariaeth gwasanaethau mabwysiadu. Caniataodd y cyllid i awdurdodau lleol 
ddyrannu adnoddau ychwanegol i wasanaethau mabwysiadu sy’n cefnogi atal 
chwalu neu darfu ar leoliadau mabwysiadu, gan leihau’r posibilrwydd o blant yn 
dychwelyd i’r system ofal, cyhyd ag y bo modd. Bydd awdurdodau lleol yn gweithio 
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol fel sy’n briodol i gefnogi mabwysiadwyr posibl 
plant ag anghenion cymhleth a chydnerthedd lleoliadau mabwysiadu. Bydd y grant 
hen yn dal i fod ar gael yn 2020-21.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol i ddatblygu Cofrestr Fabwysiadu Cymru ac i gaffael cronfa ddata 
newydd gyda’r capasiti TG diweddaraf. Mae’r gwelliannau newydd hyn i’r gofrestr yn 
sicrhau ei bod yn darparu cronfa ddata wedi’i theilwra ar gyfer asiantaethau 
mabwysiadu (gan gynnwys asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol) yng Nghymru. 
Bydd yn darparu data gwell o lawer i sbarduno gwelliant mewn gweithgarwch 
mabwysiadu ledled Cymru, yn enwedig mewn perthynas â’r plant hynny sy’n 
anoddach eu lleoli gyda darpar rieni. Bydd y system newydd yn gwella trefniadau 
cymorth mabwysiadu hefyd trwy ddarparu system ‘cadw mewn cysylltiad’ ar gyfer 
mabwysiadwyr a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol. Mae cost barhaus yn 
gysylltiedig â gweithredu’r Gofrestr. 
 

Mabwysiadu: Meysydd allweddol ar gyfer buddsoddiad yn ystod 2020-2021 

Ar hyn o bryd, mae tua 350 o blant yn disgwyl cael eu mabwysiadu ledled Cymru. 
Bydd cyllid parhaus yn helpu i leihau nifer y plant sy’n disgwyl gadael gofal a chael 
eu mabwysiadu a nifer y lleoliadau mabwysiadu sy’n chwalu. 

Fframwaith y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol: 

Bydd buddsoddiad yn parhau i gefnogi Fframwaith Cymorth Mabwysiadu y 
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol sy’n darparu’r strategaeth ar gyfer gwella 

cymorth mabwysiadu ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys:  

 cymorth cyffredinol sy’n golygu mwy na mynediad at iechyd ac addysg; mae’n 
golygu hefyd cael cyngor arbenigol ar fabwysiadu a’r cyfyng-gyngor sy’n 
wynebu teuluoedd mabwysiadu yn enwedig e.e. hanes bywyd a chysylltiad â 
theulu biolegol, ynghyd â chael help ‘ymwybyddiaeth o fabwysiadu’ gan 
wasanaethau megis iechyd ac addysg 
 

 cymorth arbenigol ac wedi’i dargedu, sef help gyda materion penodol tymor 
byr neu dymor hwy 
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Gwaith Taith Bywyd 

Nod Gwaith Taith bywyd yw helpu plentyn i wneud synnwyr o’i orffennol a deall ei 
sefyllfa bresennol er mwyn ei helpu i symud ymlaen i’r dyfodol. Bydd cyllid yn 
galluogi gwelliant parhaus y gwasanaeth hwn i sicrhau bod pob plentyn wedi’i 
fabwysiadu yn gallu cael mynediad at ei waith taith bywyd. 
 

TESSA  

Buddsoddiad i ddarparu arian cyfatebol i’r arian sydd ar gael gan Gronfa Gymunedol 
y Loteri Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaethau Cymorth Addysg Therapiwtig mewn 
Mabwysiadu (TESSA), a sefydlwyd yn ddiweddar. Bydd y cyllid yn gwella’r 

gwasanaeth presennol trwy ddarparu: 

 Ffocws ar ymyrraeth gynnar a chymorth cyn gynted ag y bydd pryderon ar 
ôl setlo i mewn wedi codi  

 Asesiadau seicolegol proffesiynol ar gyfer plant, gyda gwybodaeth yn cael 
ei rhannu â rhieni a staff cymorth eraill  

 6 sesiwn cymorth therapiwtig i rieni a ddarperir gan dimau sy’n cynnwys 
seicolegydd clinigol a rhieni mabwysiadu profiadol (rhieni partner)  

 Cymorth parhaus i rieni partner. 
 

Cymorth Marchnata a Recriwtio 

Bydd buddsoddiad yn cael ei gyfarwyddo tuag at gynllun marchnata a recriwtio 
integredig i gynyddu nifer y mabwysiadwyr sy’n cael eu recriwtio. Bydd rhan o’r 
buddsoddiad hwn yn cael ei gyfarwyddo tuag at y cynllun Mabwysiadu gyda’n Gilydd 
sy’n canolbwyntio ar y plant hynny sy’n disgwyl hiraf am leoliad (disgwyl i gael eu 
paru ar Gofrestr Fabwysiadu Cymru am 12 mis neu fwy), sef plant na all gael eu 
lleoli gan ranbarthau naill ai gyda’u mabwysiadwyr eu hunain neu yng nghronfa 
ehangach Cymru o fabwysiadwyr sydd ar gael. Mae gwasanaethau therapiwtig 
cynnar yn sail i’r prosiect. 
 
Cofrestr Fabwysiadu Cymru 
Bydd buddsoddiad parhaus yn cefnogi cyflwyno’r newid diweddar a wnaed i’r 
Cyfarwyddiadau sy’n sefydlu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (sef 
Cyfarwyddiadau Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Trefniadau Mabwysiadu ar y 
Cyd) (Cymru) (Diwygio) 2019). Erbyn hyn, rhaid i bob asiantaeth fabwysiadu yng 
Nghymru atgyfeirio manylion darpar fabwysiadwyr unwaith iddynt gael eu 
cymeradwyo, a manylion plant y mae’r awdurdod lleol wedi’i awdurdodi i’w 
mabwysiadu, i Gofrestr Fabwysiadu Cymru o fewn mis, yn hytrach nag o fewn tri mis 
fel cynt. Bydd hyn yn cyflymu’r broses o baru plant â darpar fabwysiadwyr, gan 
leihau’r amser mae plant yn disgwyl i gael eu lleoli. 
 
Cysylltiad â Brodyr a Chwiorydd 
Yn ôl Astudiaeth Cohort Mabwysiadu Cymru, a gynhaliwyd gan Ysgol Seicoleg 
Prifysgol Caerdydd, mae rhwymedigaeth glir i sicrhau bod plant sydd wedi’u 
mabwysiadu yn cael cyfle i gael cysylltiad diogel ac ystyrlon â brodyr a chwiorydd 
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sy’n byw yn rhywle arall, pan fo hynny’n briodol, a bod teuluoedd mabwysiadu yn 
cael eu cefnogi’n llawn i hwyluso hyn, yn ôl yr angen.  
Bydd cyllid yn cael ei gyfarwyddo at ddatblygu dulliau o wneud trefniadau cysylltiad â 
brodyr a chwiorydd ledled Cymru. 
 
Gwasanaethau eiriolaeth 

Ymagwedd safonol at wasanaethau eiriolaeth statudol a ddarperir gan y chwe 
Chwmni Cydweithredol Gwasanaethau Cymdeithasol Rhanbarthol yw NASA. Mae 
wedi bod ar waith ers mis Mehefin 2017, gyda Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at 
£550,000 y flwyddyn i gefnogi cyflwyno’r dull hwn. Mae’r gwaith o gyflwyno NASA yn 
cael ei fonitro gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd o dan Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog.  
Mae NASA yn amlinellu disgwyliadau cenedlaethol a rennir mewn perthynas â 
mynediad ac argaeledd eiriolaeth broffesiynol annibynnol. Mae’n cael ei ategu gan y 
Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol, elfennau cyffredin manyleb 
gwasanaeth a thempled adrodd, ac mae’n atgyfnerthu a sicrhau cynnig a phrofiad 
cyson ar gyfer plant ac ymarferwyr. Mae NASA yn llywio darpariaeth a gwelliant i’r 
dyfodol trwy adroddiadau meintiol ac ansoddol ar lefelau lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol.  
Mae cynnig gweithredol o eiriolaeth yn rhan o NASA, ac fe’i darperir o dan yr 
amgylchiadau canlynol:  
‘Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael cynnig gweithredol o eiriolaeth gan Eiriolwr 
Proffesiynol Annibynnol (IPA) statudol pan fyddant yn dechrau derbyn gofal neu’n 
dod yn destun ymholiadau amddiffyn plant sy’n arwain at Gynhadledd Amddiffyn 
Plant Gychwynnol.’ 
 
Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd  
Mae cyllideb CAFCASS wedi cynyddu £0.414 miliwn i £12.152 miliwn ar gyfer 2020-

21. Mae’r gyllideb yn cwmpasu costau staff a chostau rhedeg y sefydliad, ynghyd â 
chyllid grant i helpu rhieni sydd wedi gwahanu, yn ôl cyfarwyddyd y Llys Teulu, i gael 
cysylltiad â’u plant. Mae’r gyllideb hefyd yn ariannu darpariaeth y rhaglen Gweithio 
Gyda’ch Gilydd Er Lles Plant, sy’n helpu rhieni sydd wedi gwahanu, neu sydd wrthi’n 
gwahanu, i reoli eu hymddygiad eu hunain yn well i sicrhau bod anghenion 
emosiynol, ymarferol a chorfforol a budd pennaf eu plant yn cael blaenoriaeth. 
  
Hawliau a hawliadau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Young Wales  

Bydd cyllid hyd at £0.991 miliwn yn 2020-21 yn cynorthwyo Plant yng Nghymru i 
weithredu’r cynllun y cytunwyd arno; mae hyn yn cynnwys cefnogi cyfranogiad trwy 
Young Wales. Hefyd, mae’r gyllideb hon yn cefnogi’r gweithgarwch canlynol: 

 Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o CCUHP. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar 

gyfer contract hyfforddi gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i godi 

ymwybyddiaeth o CCUHP.  

 Hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad gan blant a phobl ifanc, gan gynnwys 

cymorth ar gyfer gwefan Pobl Ifanc.   

 Hyrwyddo hawliau plant yn gyffredinol, a chefnogi’r ddyletswydd sylw 

dyledus.  

 

 Ystyr ‘Cynnig Gweithredol’ yw rhannu gwybodaeth am hawl a hawliad statudol 
plentyn neu berson ifanc mewn amgylchiadau penodol i dderbyn cymorth gan 
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wasanaeth eirioli proffesiynol annibynnol. Mae Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol yn 
gwneud y ‘Cynnig Gweithredol’ i’r plentyn neu’r person ifanc yn uniongyrchol. 

 

 Mae’r wybodaeth a rennir yn cynnwys esboniad o waith y gwasanaeth eirioli 
proffesiynol annibynnol, yr hyn y gallai ac na allai ei wneud, sut y mae’n 
gweithredu ar sail safbwyntiau, dymuniadau a theimladau plentyn neu berson 
ifanc, ei annibyniaeth a sut y mae’n gweithio dros y plentyn/person ifanc yn unig, 
ei bolisi ar gyfrinachedd a niwed sylweddol – mae’n egluro hawl statudol plant a 
phobl ifanc i dderbyn cymorth i fynegi eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u 
teimladau yn ogystal â’u hawl i wneud sylw neu gwyno.   
 

 Mae’n darparu gwybodaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal am sut i ddefnyddio’r 
gwasanaethau eirioli amrywiol sydd ar gael.  
 

 Mae’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi adolygu’r Templed Cenedlaethol ar gyfer 
Adrodd a ddatblygwyd fel rhan o’r Dull Cenedlaethol gan lunio templed 
diwygiedig, sydd wedi’i dreialu am chwe mis. 
 

 Mae’r cyfnod peilot wedi galluogi darparwyr a chomisiynwyr eiriolaeth i adolygu’r 
templed diwygiedig a gwneud sylwadau arno. Yn ystod y cyfnod hwn, mae 
darparwyr gwasanaethau eiriolaeth wedi parhau i lunio adroddiadau lleol ar gyfer 
pob ardal awdurdod lleol yn ogystal ag adroddiadau rhanbarthol ar gyfer pob un 
o’r chwe rhanbarth comisiynu. 
 

 Mae’r templed ar gyfer adrodd wedi cael ymateb da yn gyffredinol, ond y bwriad 
yw addasu er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am ganlyniadau ar gyfer pobl ifanc 
yn fwy eglur.  

 

 Bwriedir cynnwys gwybodaeth gan fersiwn peilot y templed cenedlaethol ar gyfer 
adrodd yn adroddiad blynyddol Grŵp Cynghori’r Gweinidog.  
 

 Llinell Gymorth Meic: Meic yw’r llinell gymorth, gyngor ac eiriolaeth 
genedlaethol sy’n darparu un man cyswllt ar gyfer plant a phobl ifanc trwy 
Radffôn, negeseua gwib a neges destun. 
 Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y gweithgaredd hwn yn 

uniongyrchol, ond mae’n cynnal cyfarfodydd monitro’r contract yn rheolaidd â 
Pro-Mo Cymru a enillodd gontract dwy flynedd (a’r opsiwn ar gyfer 2 flynedd 
ychwanegol) ym mis Ebrill 2016 yn dilyn ymarferiad tendro cyhoeddus yn 
2015.   

 Yn unol â thelerau’r contract ac ar sail awdurdod y Gweinidog, mae 
Llywodraeth Cymru wedi manteisio ar yr opsiwn i ymestyn y contract am 2 
flynedd arall, ar sylfaen adnewyddu blynyddol. 

 Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid gwerth £535,989 y 
flwyddyn (costau’n cynnwys TAW) i MEIC hyd at fis Mawrth 2020.  

 Ym mis Hydref, cytunodd y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol i opsiynau caffael ar gyfer Gwasanaethau MEIC 
ar ôl mis Mawrth 2020. Cyn bo hir, bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysebu 
manyleb dendro yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) 
ar gyfer parhau â’r gwasanaeth, a fydd yn hyblyg er mwyn galluogi a sicrhau 
cysondeb â blaenoriaethau Gweinidogol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. 
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Comisiynydd Plant Cymru  

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn sefydliad hawliau plant annibynnol a sefydlwyd yn 
2001. Prif amcan y Comisiynydd, o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000, yw diogelu a 
hyrwyddo hawliau a lles plant. Mae Deddf Safonau Gofal 2000 yn gwneud 
darpariaeth i Weinidogion Cymru ariannu’r Comisiynydd Plant a’i swyddfa. Mae’r 
dyraniad cyllideb o £1.580m yn cynnwys costau rhedeg swyddfa’r Comisiynydd ar 
gyfer 2020-21 a’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni ei swyddogaethau statudol. 

 

Polisi a Gwasanaethau Chwarae, gan gynnwys Chwarae Cymru – gweler y 
wybodaeth uchod. 

 
Gwasanaethau ar gyfer plant anabl  

Mae cyllid craidd sy’n galluogi awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau ar gyfer 
plant anabl ar gael trwy’r Grant Cynnal Refeniw. 
 
Fel rhan o ddyraniad cyllid Cymru Iachach yn 2019-20, fe aethom ati ar y cyd i greu 
llwybr clinigol newydd ar gyfer cyfarpar cyfathrebu amgen a chynyddol (AAC). 
Defnyddiwyd £0.5m i ariannu therapyddion a gweithwyr cymorth lleferydd ac iaith 
ychwanegol mewn byrddau iechyd (a Felindre) a chyllideb fechan ar gyfer cyfarpar, 
er mwyn darparu gwasanaethau technoleg isel yn nes at adref ar gyfer oedolion a 
phlant sydd angen asesiad a thriniaeth lleferydd ac iaith a chyfarpar AAC. Hefyd, 
rydym wedi cyhoeddi Cylchlythyr Iechyd Cymru newydd er mwyn disgrifio’r llwybr 
newydd yn gywir. Dylai hyn gynyddu gallu a sicrhau bod y gwasanaeth AAC 
cymhleth cenedlaethol yn diwallu anghenion yn well.   
 
Hefyd, fel rhan o gyllid Cymru Iachach, dyrannwyd £0.5m er mwyn darparu cyfarpar 
prosthetig fel bod plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn gallu cymryd rhan mewn 
gweithgareddau (er mwyn cydymffurfio ag oedrannau ein polisïau ar gyfer cefnogi 
pobl ifanc mewn addysg o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg a’r rhai sy’n gadael gofal). Hefyd, bydd y cyllid yn helpu i ddatblygu 
Partneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd, sef cynllun peilot llwyddiannus sy’n 
cynyddu nifer y plant a phobl ifanc (ac oedolion) sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon 
anabledd. Fe’i cynhelir mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru. Bydd y 
cyllid hwn yn helpu i gyflwyno’r cynllun ledled Cymru yn 2020-21.  
 
O’r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, rydym yn darparu cyllid refeniw 
gwerth £89m i fyrddau partneriaethau rhanbarthol trwy’r Gronfa Gofal Integredig er 
mwyn cefnogi gwaith integreiddio ac atal ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 
Bydd cyfran o’r cyllid hwn yn 2020-21 yn cefnogi plant ag anghenion cymhleth. 
Gweler y disgrifiad manylach yn yr adran ar y Gronfa Gofal Integredig. 
 
Trwy’r Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, 
bydd £8.2m ar gael i sefydliadau’r trydydd sector sy’n cefnogi egwyddorion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a Cymru Iachach. Defnyddir tua 
30% o’r grant hwn i gefnogi cynlluniau sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc, a bydd 
rhywfaint o gymorth penodol ar gael ar gyfer plant anabl. Cyhoeddir datganiad ar y 
prosiectau llwyddiannus tua adeg cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft.  

 



23 
 

Meysydd i graffu arnynt yn fanwl 
 
4.  Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol Plant a Phobl Ifanc  
Mae’r cyllid gwerth £7.1m, a gyhoeddwyd yn 2019-20, ar gyfer Cadernid Meddwl yn 
cynnwys £6m (BEL 0030 Cyllid Iechyd Cymru) a £1.1m (BEL 0030 Cyllideb Pobl Hŷn 

ac Iechyd Meddwl). Dyrennir hyn ymhellach ar sail y canlynol: 

 £2.5m i gefnogi’r Dull Ysgol Gyfan; a £0.5m yn ychwanegol yn 2020-21 
(gweler isod). 

 £3.2m o gymorth ychwanegol ar gyfer CAMHS ac ymyraethau cynnar; 
(dyrannwyd i fyrddau iechyd trwy’r ‘cyllid gwella gwasanaethau’ o 2019-20 
ymlaen) 

 £1.4m o gymorth ychwanegol ar gyfer mesurau ataliol ac ymyrraeth gynnar 
lefel isel cymunedol trwy Fyrddau Partneriaethau Rhanbarthol.  

 
Fel y nodwyd uchod, bydd cyllid ychwanegol gwerth £0.5m yn cael ei ddyrannu yn 
2020-21, i BEL 0030 Iechyd Cymru, er mwyn cefnogi’r broses o gyflwyno cynlluniau 
peilot cwnsela ysgolion a mewngymorth CAMHs fel rhan o’r dull ysgol gyfan. Bydd 

hyn yn cynyddu cyfanswm buddsoddiad MEG Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i £3m yn 2020-21. Buddsoddir £2 filiwn yn ychwanegol yn y dull ‘ysgol 
gyfan’ gan y MEG Addysg yn 2020-21.  
Nid oes unrhyw newidiadau eraill i’r blaenoriaethau / dyraniadau ariannu ar gyfer 
2020-21.  
 
Mae amcanion eraill a threfniadau monitro ar gyfer yr elfennau eraill yn cynnwys:  

 

 CAMHS ac ymyraethau cynnar £3.2m 
Hysbyswyd y byrddau iechyd bod disgwyl i’r cyllid hwn gael ei ddefnyddio i 
helpu i fodloni targedau amseroedd aros ar gyfer CAMHS gofal sylfaenol a 
gofal eilaidd mewn ffordd gynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys cydymffurfiaeth â 
phob un o bum swyddogaeth Rhan 1 o’r Mesur a sicrhau bod systemau ar 
waith i gefnogi llwybr effeithiol a llif trwy CAMHS gofal sylfaenol, a, lle y bo 
angen, ymlaen i CAMHS arbenigol. Ar gyfer CAMHS gofal sylfaenol, mae 
cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwelliant ar gyfer byrddau iechyd mewn 
ymateb i’r adolygiad sicrwydd gan Uned Gyflawni’r GIG. Gofynnwyd i bob 
bwrdd iechyd ddatblygu cynlluniau gwelliant a adolygwyd wedyn gan 
swyddogion ac Uned Gyflawni’r GIG er mwyn sicrhau bod y camau 
gweithredu yn gyson â’r argymhellion yn yr adroddiad unigol a dderbyniwyd 
gan fyrddau iechyd. Hefyd, roedd y cyllid yn cynnwys amodau i fyrddau 
iechyd gryfhau cysylltiadau rhwng CAMHS a’r rhaglen waith Dull Ysgol Gyfan.   

 
Bydd effaith y cyllid hwn yn erbyn yr amcanion a nodir yn cael ei monitro 
trwy’r trefniadau monitro y cytunwyd arnynt ar gyfer cynllun cyflenwi 2019-
2022 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.  

 
 Ymyraethau cynnar / ataliol lefel isel cymunedol £1.4m 

Mae £200,000 ar gael i bob Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ddatblygu gallu 
rhanbarthol mewn ffordd a fydd yn gwella mynediad i blant a phobl ifanc y 
mae angen gweithgarwch ymyrryd ac atal lefel isel arnynt. Mae cynigion yn 
ceisio datblygu gallu a chydgysylltu amlasiantaeth ar lefel iechyd meddwl 
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sylfaenol a fydd yn pontio gwasanaethau ataliol (h.y. y dull ysgol gyfan) a 
CAMHS arbenigol.   

 
 Gan fod yr arian yn cael ei reoli ar lefel Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, bydd 

y gwaith o fonitro’r cyllid hwn yn mynd rhagddo trwy ddulliau’r Gronfa Gofal 
Integredig, sy’n cynnwys chwe adroddiad misol ar gynnydd gweithgarwch. 

 
Y Gronfa Trawsnewid Iechyd Meddwl: 

Dyrannwyd y gronfa trawsnewid iechyd meddwl £7m, a ddechreuodd yn 2018/19, i 
fyrddau iechyd ar sail poblogaeth, fel y gwelir yn y tabl isod:  
 

 Bwrdd Iechyd £m 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe* 0.902 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 1.339 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 1.488 
  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 1.007 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg* 1.130 

Bwrdd Iechyd Hywel Dda 0.849 

Bwrdd Iechyd Powys 0.285 

Cyfanswm 7.000 

*Yn cynnwys addasiad dyraniad tybiannol gan fod Pen-y-bont ar Ogwr wedi symud o Abertawe Bro 

Morgannwg i Gwm Taf. 
 
Gofynnwyd i’r byrddau iechyd ddatblygu cynigion yn erbyn y meysydd blaenoriaeth 
canlynol:  
 

 Ymestyn a safoni darpariaeth gwasanaethau mewn argyfwng a 
gwasanaethau tu allan i oriau, gan gynnwys bodloni disgwyliadau’r concordat 
gofal mewn argyfwng. 

 Cynyddu gallu timau iechyd meddwl amenedigol i ymdopi â’r cynnydd yn y 
galw. 

 Sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofyniad 48 awr ar gyfer Gwasanaethau 
Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis, trwy gynnig ystod o ymyraethau amserol a 
phriodol.  

 Datblygu gallu Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol 
er mwyn sicrhau mynediad cyfartal i blant a chynyddu’r ystod o gymorth sydd 
ar gael / datblygu cysylltiadau gwell ag ysgolion. 

 Cyflawni’r Ddyletswydd Iechyd Meddwl i Adolygu Argymhellion (gan gynnwys 
adrodd ar ganlyniadau yn gyson a sut y gallwn gefnogi clinigwyr i ddefnyddio 
adnoddau wrth ymarfer o ddydd i ddydd). 

 
Mae’r cyllid hwn oddi mewn i ddyraniadau’r byrddau iechyd erbyn hyn, ond bydd 
cynnydd yn erbyn y meysydd hyn yn cael ei fonitro trwy’r trefniadau y cytunir arnynt 
ar gyfer cynllun cyflawni 2019-2022 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.  
 
Yn yr un modd, trwy’r gronfa gwella gwasanaethau a ddechreuodd yn 2019/20, 
roedd gan y byrddau iechyd hyblygrwydd i benderfynu a oedd eu cyllid yn cael ei 
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ddyrannu yn erbyn meysydd blaenoriaeth y penderfynwyd arnynt ymlaen llaw, gan 
gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed. 
 
Gofynnwyd i fyrddau iechyd ddatblygu cynigion i gyflwyno argymhellion Unedau 
Cyflawni’r GIG yn dilyn yr adolygiad sicrwydd o CAMHS gofal sylfaenol, a cheisio 
cyrraedd targedau amseroedd aros ar gyfer gofal sylfaenol a gofal eilaidd CAMHS 
mewn ffordd gynaliadwy. Gofynnwyd am gynigion i gynnwys camau 
gweithredu/gweithgareddau i wneud y canlynol:  

 cryfhau cydymffurfiaeth â phob un o bum swyddogaeth Rhan 1 o’r Mesur   

 sicrhau bod systemau ar waith i gefnogi llwybr effeithiol a llif trwy CAMHS 
gofal sylfaenol, ac os oes angen, i SCAMHS  

 cefnogi staff ym maes CAMHS gofal sylfaenol i weithio’n fwy effeithiol trwy 
ddefnyddio dulliau cyfathrebu symudol yn well   

 canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar, gan gynnwys sut y bydd gwasanaethau’n 
cysylltu â’r dull ysgol gyfan o sicrhau llesiant emosiynol, o dan arweiniad y 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyd-Weinidogol.  

 Gwella mynediad at wasanaethau mewn argyfwng, gwasanaethau tu allan i 
oriau a gwasanaethau seicolegol.  

 
Arweiniodd hyn at ddyrannu’r symiau canlynol i fyrddau iechyd o gyllid gwella 
gwasanaethau cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant emosiynol plant a phobl 
ifanc yng Nghymru. 
 

Bwrdd Iechyd 2019-20 
£000 

2020-21 ymlaen 
£000 

Aneurin Bevan  510 528 

Betsi Cadwaladr 926 2,300 

Caerdydd a’r Fro 462 700 

Cwm Taf Morgannwg 565 593 

Hywel Dda 412 638 

Powys  50 100 

Bae Abertawe 260 365 

 
Yn ogystal â’r cyllid £7.1m a amlinellwyd yn yr adran uchod, ar ôl cytuno ar holl 
gynlluniau buddsoddi ehangach Byrddau Iechyd Lleol mewn iechyd meddwl, mae 
£1m arall wedi’i ddyrannu trwy’r cyllid gwella gwasanaethau er mwyn cefnogi plant a 
phobl ifanc. Mae’r buddsoddiad arwyddocaol ac ystyrlon hwn yn dangos ymrwymiad 
parhaus i sicrhau bod iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth o 
hyd.  
 
Hefyd, bydd effaith y cyllid hwn yn cael ei monitro trwy’r trefniadau y cytunwyd arnynt 
ar gyfer cynllun cyflawni 2019-2022 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.  
 
Cronfa Trawsnewid (Cymru Iachach). 

Mae nifer o gynigion yn y Rhaglen Trawsnewid yn ymwneud â newid sut mae 
gwasanaethau Iechyd Meddwl yn gweithio, ac maent yn cynnwys plant a phobl ifanc. 
Mae prosiectau Iechyd Meddwl wedi’u cymeradwyo fesul rhanbarth ac maent wedi’u 
disgrifio yn y tablau yn Atodiad 1.   
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Mae crynodebau o’r cynigion sydd wedi’u cyhoeddi ar gael yn y ddolen ganlynol: 

https://llyw.cymru/cronfa-trawsnewid-iechyd-gwasanaethau-cymdeithasol-
prosiectau?_ga=2.107667840.380344739.1576236034-1797206550.1576236034  

 

Dylid nodi bod y ffigurau yn y tablau yn Atodiad 1 wedi’u cymeradwyo gan y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer pob cynnig (felly mae’r 

rhain yn cynnwys y prosiectau Iechyd Meddwl a gymeradwywyd, ond ni ellir eu 
gwahanu ar hyn o bryd). 

 

Cyllid Gofal Integredig  
Yn hanesyddol, mae’r Gronfa Gofal Integredig wedi darparu cyllid ar gyfer grwpiau 
allweddol o’r boblogaeth fel pobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu, gofalwyr a phlant ag 
anghenion cymhleth. Fodd bynnag, ni chlustnodwyd cyllid ar gyfer y grwpiau hyn  (ac 
eithrio pobl hŷn), ac o ganlyniad roedd byrddau partneriaeth rhanbarthol yn gallu 
buddsoddi cyllid y Gronfa Gofal Integredig yn unol â’u blaenoriaethau lleol eu hunain  
fel y’u penderfynwyd gan eu hasesiad o anghenion y boblogaeth a’u Cynlluniau Ardal. 
 
Mae’n bwysig nodi hyd yn hyn bod plant ag anghenion cymhleth wedi’u diffinio’n 

swyddogol fel ‘plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch,’ er bod 

rhai rhanbarthau wedi mabwysiadu agwedd ehangach ac wedi cynnwys grwpiau 

eraill o blant ag anghenion cymhleth yn eu cynlluniau buddsoddi mewn prosiectau’r  

Gronfa Gofal Integredig, fel plant sy’n derbyn gofal. Bydd y Gweinidog yn ystyried 

cais y Comisiynydd Plant i ehangu’r diffiniad o blant ag anghenion cymhleth i 

gynnwys plant ag anghenion eraill, a bydd yn cynnwys unrhyw newidiadau i’r 

diffiniad yng nghanllawiau Rhan 9 diwygiedig o’r Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant, sy’n cael ei lunio ar hyn o bryd.  

Yn 2019-20, gofynnwyd i fyrddau partneriaeth rhanbarthol gyflwyno cynlluniau 
buddsoddi dwy flynedd. Ar gyfer 2019-2020, dyrannwyd £15m ychwanegol i’r Gronfa 
Gofal Integredig er mwyn ariannu prosiectau penodol sy’n ceisio atal plant ar ymylon 
gofal rhag mynd i ofal, a chynnig cymorth emosiynol a llesiant i blant sydd mewn gofal 
neu sydd wedi’u mabwysiadu. 
 
Yn ogystal, bu byrddau partneriaeth rhanbarthol yn buddsoddi arian i gefnogi 
prosiectau a gwasanaethau ar gyfer plant ag anableddau dysgu, plant ag anghenion 
cymhleth a gofalwyr ifanc. Un enghraifft ragorol yw’r ‘Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn 
Ysgolion’ sy’n cael ei threialu gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ar hyn o 
bryd. Mae’r rhaglen hon ar waith mewn 10 ysgol (cynradd ac uwchradd) ledled y 
rhanbarth ac mae’n helpu i godi ymwybyddiaeth staff a disgyblion o ofalwyr ifanc a’u 
cyfrifoldebau. Mae’r prosiect wedi darparu cyswllt a chymorth ar gyfer gofalwyr ifanc 
ac mae'n datblygu pecyn cymorth o adnoddau ar gyfer staff sy’n helpu i gefnogi 
disgyblion iau sy’n ofalwyr. 
 
Rydym eisoes yn gweld cynnydd mewn gwariant a bennir yn lleol yn ffurfio 
dyraniadau’r Gronfa Gofal Integredig i gefnogi plant. Yn 2018-19, gwariwyd £4.8 

https://llyw.cymru/cronfa-trawsnewid-iechyd-gwasanaethau-cymdeithasol-prosiectau?_ga=2.107667840.380344739.1576236034-1797206550.1576236034
https://llyw.cymru/cronfa-trawsnewid-iechyd-gwasanaethau-cymdeithasol-prosiectau?_ga=2.107667840.380344739.1576236034-1797206550.1576236034
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miliwn ar brosiectau i gefnogi plant ag anghenion cymhleth yn benodol. Yn 2019-20, 
mae’r ffigur hwn wedi codi i £7.1miliwn, sef cynnydd o tua 48%.  
 
Roedd canllawiau Cronfa Gofal Integredig 2019 wedi gofyn am gynlluniau buddsoddi 
dwy flynedd gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol, ond nid yw llawer o’r Byrddau 
wedi pennu eu hymrwymiadau ar gyfer 2020-21 eto. Serch hynny, rhagwelir y bydd y 
patrymau prosiect a gwasanaeth presennol a ariennir trwy’r Gronfa Gofal Integredig 
yn para am flwyddyn arall. Mae hyn yn debygol o olygu y bydd mwy na £22 miliwn o 
gronfa refeniw £89 miliwn y Gronfa Gofal Integredig yn cael ei ddefnyddio i ariannu 
gwasanaethau a phrosiectau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol, a bydd 
llawer ohonynt yn hyrwyddo iechyd emosiynol a llesiant da ar gyfer plant a phobl ifanc. 
 
O safbwynt dysgu gwersi, mae Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol wedi’u herio’n gryf 
gan swyddogion i ddatblygu prosiectau a dulliau gweithredu rhanbarthol yn hytrach na 
chynigion awdurdodau lleol ar wahân, a oedd yn digwydd mewn rhai ardaloedd.   Nid 
yw gwasanaethau plant wedi’u cysylltu’n gryf â phob Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
yn hanesyddol, felly mae rhai o’r dulliau gweithredu rhanbarthol yn ymddangos fel pe 
baent wedi’u datblygu ychydig yn llai, er eu bod yn gryf mewn rhanbarthau eraill.  
 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol  

Bydd y dyraniadau cyllido a ddarparwyd yn 2019-20 ar gyfer y Gronfa Gofal 
Integredig (gweler isod) yn cael eu hailadrodd yn 2020-21 er mwyn helpu i weithredu 
cynlluniau buddsoddi dwy flynedd y Gronfa Gofal Integredig a ddatblygwyd gan 
ranbarthau.  
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Oddi mewn i’r dyraniadau cyffredinol, clustnodwyd swm o £15 miliwn ar gyfer 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn darparu prosiectau ar gyfer plant sydd 
mewn perygl o fynd i ofal. Yn ogystal, mae dyraniad o £20 miliwn wedi’i ddarparu i 
ariannu prosiectau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu (plant ac oedolion), plant ag 
anghenion cymhleth a gofalwyr (gan gynnwys gofalwyr ifanc). Gall rhanbarthau 
ddewis buddsoddi’r arian hwn mewn gwasanaethau penodol ar gyfer plant a phobl 
ifanc. Dyma fanylion y cyllid £35 miliwn yn ôl y saith rhanbarth: 

- Caerdydd a’r Fro - £5.038 miliwn 

- Cwm Taf – £5.625 miliwn 

- Gwent - £6.696 miliwn 

- Gogledd Cymru – 7.44 miliwn 

- Powys - £1.424 miliwn 

- Gorllewin Morgannwg – 4.532 miliwn 

- Gorllewin Cymru – 4.245 miliwn 
 
Hefyd, bydd £0.2 miliwn ar gael fel bod pob Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn gallu 
datblygu gallu rhanbarthol mewn ffordd a fydd yn gwella mynediad ar gyfer plant a 
phobl ifanc y mae angen gweithgarwch ymyrryd ac atal lefel isel arnynt. Bydd y 
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Total

£m £m £m £m £m £m £m

Swansea Bay Area* 5.224 2.590 1.942 0.398 1.175 11.329

Gwent 7.162 3.826 2.870 0.458 1.611 15.928

North Wales 9.567 4.251 3.189 0.652 2.153 19.812

Cardiff and Vale 4.895 2.879 2.159 0.367 1.101 11.402

Cwm Taf* 5.521 3.214 2.411 0.367 1.242 12.756

West Wales 5.550 2.426 1.819 0.398 1.249 11.442

Powys 2.080 0.814 0.610 0.337 0.468 4.309

Total 40.000 20.000 15.000 2.977 - 9.000 86.977

77.977

£77.977m will be issued through the main NHS Allocation letter.

* Adjusted for Bridgend aside from the Integrated Autism Service allocation which remains with Swansea Bay until further notice.

** Dementia funding is held centrally within Welsh Government and issued 'in-year'



29 
 

cynigion yn ceisio datblygu gallu a chydgysylltu amlasiantaethol ar lefel iechyd 
meddwl sylfaenol a fydd yn pontio rhwng gwasanaethau ataliol (h.y. y dull ysgol 
gyfan) a CAMHS arbenigol.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn pennu dyraniad cyllid/buddsoddiad ychwanegol i 
Fyrddau Iechyd unigol ar sail cyfran y boblogaeth gan ddefnyddio’r ystadegau 
diweddaraf.   

 

Roedd Rhaglen Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc y GIG yn dod i ben ar 21 
Hydref 2019. Mae’r rhaglen wedi ysgogi cynnydd sylweddol o ran gwella 
gwasanaethau dros y 3 blynedd diwethaf. Cyflwynwyd cynnig terfynol i’r Gweinidog 
gan y Rhaglen ddechrau mis Tachwedd, ac mae’n cynnwys cyfraniadau gan Grŵp 
Cyfeirio Arbenigol T4CYP a Bwrdd y Rhaglen yn ehangach.  
 
Mae diweddariad arall i’r rhaglen barhaus â ffocws newydd wedi’i gyflwyno i’r 
pwyllgor yn ein llythyr dyddiedig 9 Rhagfyr 2019. 
 
Nid oes unrhyw drosglwyddiadau ffurfiol rhwng MEG Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a MEG Addysg i weithredu’r Dull Ysgol Gyfan a Chynlluniau Peilot 
Mewngymorth CAMHS. Bydd y cyllid sy’n cefnogi’r mentrau yn aros yn y MEG 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.  
 
5.  Iechyd Meddwl Amenedigol  

Nid ydym wedi dyrannu ffigur penodol ar gyfer yr uned arbenigol eto, gan ein bod yn 
aros i gael gwybod am y costau disgwyliedig. Fodd bynnag, mae hwn yn faes 
blaenoriaeth ac rydym wedi ymrwymo’n ffurfiol i sefydlu uned a darparu’r cyllid 
cyfalaf sydd ei angen i wneud hynny. 
 
Cafodd y buddsoddiad gwreiddiol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol 
ei wneud i fyrddau iechyd yn 2015-16, sef £1.435 miliwn. 
 
Trwy’r gronfa trawsnewid iechyd meddwl, a ddechreuodd yn 2018/19, roedd gan 
fyrddau iechyd hyblygrwydd i benderfynu ym mha feysydd roedd eu cyllid wedi’i 
ddyrannu yn erbyn nifer o feysydd blaenoriaeth a benderfynwyd ymlaen llaw. O 
ganlyniad, penderfynodd rhai byrddau iechyd, ond nid pob un, ddyrannu cyllid 
ychwanegol i wasanaethau cymunedol iechyd meddwl amenedigol. 
 
Yn yr un modd, trwy’r gronfa gwella gwasanaethau, a ddechreuodd yn 2019-20, 
roedd gan y byrddau iechyd hyblygrwydd i benderfynu ym mha feysydd roedd eu 
cyllid wedi’i ddyrannu yn erbyn meysydd blaenoriaeth a benderfynwyd ymlaen llaw.  
Hefyd, arweiniodd hyn at rai byrddau iechyd yn dyrannu rhagor o symiau i 
wasanaethau cymunedol iechyd meddwl amenedigol.  
 
Mae’r tabl canlynol yn dangos y dyraniadau cyllido cronnus a fydd yn rhan o’r cyllid a 
glustnodir ar gyfer Iechyd Meddwl ym mhrif Ddyraniad y Byrddau Iechyd yn 2020-21. 
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*Yn cynnwys addasiad dyraniad tybiannol gan fod Pen-y-bont ar Ogwr wedi symud o ABM i Gwm Taf. 
Bwrdd Iechyd                                               Cyfanswm £m 

BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr 
BILl Addysgu Powys 
BILl Hywel Dda 
BILl Prifysgol Bae Abertawe* 
BILl Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
BILl Cwm Taf Morgannwg 
BILl Aneurin Bevan  
 
Bydd effaith y cyllid hwn yn cael ei monitro trwy’r trefniadau y cytunir arnynt ar gyfer 
cynllun cyflawni 2019-2022 Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. Rydym wedi nodi’n glir 
trwy ddyfarnu’r cyllid gwella gwasanaethau y bydd hyn yn cynnwys cydymffurfiaeth â 
Safonau Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru Gyfan erbyn mis Mawrth 2020 a 
Safonau Cymunedol Amenedigol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion erbyn mis Mawrth  
2021. Mae’r disgwyliad hwn yn berthnasol hefyd i fyrddau iechyd na wnaethant 
ddewis dyrannu eu harian ar gyfer y maes blaenoriaeth hwn, ac maent wedi cael 
gwybod am hyn.  

 

1. Plant sy’n derbyn gofal 
Trosolwg 
Awdurdodau lleol sydd â chyfrifoldeb statudol am ddarparu gwasanaethau 
cymdeithasol. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i’r cyrff hyn trwy’r Grant 
Cymorth Refeniw. Mae’r rhan fwyaf o gyllid sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth 
Cymru i awdurdodau lleol yn gyllid nad yw wedi’i neilltuo - dros 80%. Gall 
awdurdodau lleol benderfynu sut maent yn defnyddio’r cyllid hwn, ochr yn ochr â 
ffrydiau incwm eraill, er mwyn cyflawni eu dyletswyddau statudol, diwallu anghenion 
lleol a gwireddu blaenoriaethau lleol. 
 
Mae awdurdodau lleol yn gyrff ymreolaethol sy’n atebol yn ddemocrataidd, ac mae 
ganddynt gyfrifoldeb statudol ar gyfer rheoli eu materion ariannol. Felly, mae 
Llywodraeth Cymru yn cynnig hyblygrwydd sylweddol i awdurdodau arfer ymreolaeth 
a chyfrifoldeb wrth reoli eu cyllid. Oherwydd y pwysau ar gyllidebau, mae’n 
bwysicach nag erioed bod awdurdodau yn cynnwys pobl leol wrth benderfynu sut 
mae adnoddau lleol yn cael eu blaenoriaethu a’u defnyddio. Yn benodol, mae angen 
i awdurdodau gynnwys trigolion wrth wneud penderfyniadau anodd am unrhyw 
doriadau posibl.  
 

Total

Health Board £m

Betsi Cadwaladr University LHB 572,844

Powys Teaching LHB 133,649

Hywel Dda LHB 327,109

Swansea Bay University LHB * 320,991

Cardiff and Vale University LHB 248,203

Cwm Taf Morgannwg LHB * 285,030

Aneurin Bevan LHB 472,237

2,360,063
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Y tu hwnt i’r buddsoddiad craidd hwn trwy’r Grant Cymorth Refeniw, mae gan 
Lywodraeth Cymru gyllideb ganolog i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol a’r 
meysydd cysylltiedig. Mae’r gyllideb hon yn rhan o’r MEG Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Yn bennaf, dyrennir cyllid y MEG Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar sail y bobl rydym yn ceisio eu cefnogi, ac mewn llawer o gyllidebau, 
nid oes cyllid ar gyfer “plant” yn benodol. 
 
Mae’r ymateb hwn yn cynnwys diweddariadau i lythyr Llywodraeth Cymru mewn 
ymateb i ohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn 2016. 
 
Grant Cymorth Refeniw – Cyllid Craidd ar gyfer Awdurdodau Lleol  
Gwariwyd cyfanswm o £659 miliwn ar holl wasanaethau plant a theuluoedd gan 
awdurdodau lleol yn 2018-19. Gwariwyd bron i hanner yr arian (£311 miliwn) ar blant 
mewn gofal. Mae’r rhan fwyaf o’r arian yn cael ei wario ar ochr ddrutach y sbectrwm 
yn hytrach nag ar wasanaethau ataliol. Gwariwyd tua £127 miliwn ar wasanaethau 
maethu, a £95 miliwn ar ofal preswyl.  

Mae cyllid craidd sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol 
trwy’r Grant Cymorth Refeniw, ac ardrethi annomestig wedi’u hailddosbarthu, yn 
rhan o’r darlun yn unig. Mae gan awdurdodau lleol ffynonellau ariannu eraill. Maent 
yn cynnwys grantiau penodol gan Lywodraeth Cymru, gyda rhai ohonynt yn 
ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol, a’u hincwm eu hunain a godir yn lleol fel 
arian o’r Dreth Gyngor, ffioedd a thaliadau.  
   
Rydym wedi darparu cyllid ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol sydd wedi ein 
hysbysu am y pwysau mwyaf sy’n eu hwynebu. Felly, ar gyfer Setliad Llywodraeth 
Leol 2019-20 ychwanegwyd £20 miliwn at y Grant Cymorth Refeniw er mwyn 
cydnabod y pwysau ar wasanaethau cymdeithasol. 
 
Mae’r fformiwla dosbarthu ar gyfer y cyllid hwn nad yw wedi’i neilltuo yn defnyddio 
dangosyddion angen sy’n dylanwadu ar gyfraddau plant sy’n derbyn gofal, fel plant 
dibynnol mewn teuluoedd di-waith.   
 
Gwariant Grant Cymorth Refeniw ar Wasanaethau Plant Awdurdodau Lleol  
Mae ystadegau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod gwariant ar 
wasanaethau plant awdurdodau lleol wedi cynyddu bob blwyddyn1. Yn 2010-11, 
gwariwyd £424 miliwn, gan godi i £659 miliwn yn 2018-19. 
 

Cronfa Gofal Integredig £15 miliwn 
Gweler y disgrifiad manwl o’r Gronfa Gofal Integredig uchod.  
 
Ers 2019-20, mae £15 miliwn ychwanegol o gyllid y Gronfa Gofal Integredig wedi’i 
ddyrannu i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn helpu i gryfhau trefniadau 
integredig rhwng awdurdodau lleol, byrddau iechyd a’r trydydd sector, mewn 
perthynas â gwella ataliaeth ac ymyrryd yn gynharach gyda phlant a’u teuluoedd. 
 

                                                             
1 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Social-Services/social-services-

socialservicesrevenueexpenditure-by-clientgroup 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatswales.gov.wales%2FCatalogue%2FLocal-Government%2FFinance%2FRevenue%2FSocial-Services%2Fsocial-services-socialservicesrevenueexpenditure-by-clientgroup&data=02%7C01%7CSarah.Austin%40gov.wales%7C0e1b875aa3ae4ddf14d708d762cd45ae%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637086506083713710&sdata=OHgVr4VpzQBrU0wmuMrl9JXs1%2BEJKk1iQi%2FCpc2FvUc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatswales.gov.wales%2FCatalogue%2FLocal-Government%2FFinance%2FRevenue%2FSocial-Services%2Fsocial-services-socialservicesrevenueexpenditure-by-clientgroup&data=02%7C01%7CSarah.Austin%40gov.wales%7C0e1b875aa3ae4ddf14d708d762cd45ae%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637086506083713710&sdata=OHgVr4VpzQBrU0wmuMrl9JXs1%2BEJKk1iQi%2FCpc2FvUc%3D&reserved=0
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Bydd y cyllid yn helpu i fynd i’r afael â rhai o bryderon y Comisiynydd Plant a 
Phenaethiaid Gwasanaethau ynglŷn â’r angen i ganolbwyntio mwy ar yr agenda 
plant ar lefel bwrdd partneriaeth rhanbarthol.                                                    
 
Mae byrddau partneriaeth rhanbarthol, sy’n gweinyddu’r gronfa ledled Cymru, wedi 
cyflwyno eu Cynlluniau Buddsoddi refeniw dwy flynedd sy’n nodi sut maent yn 
bwriadu defnyddio eu cyllid o’r Gronfa Gofal Integredig. Mae’r holl Gynlluniau wedi’u 
hadolygu er mwyn sicrhau cysondeb â chanllawiau’r Gronfa Gofal Integredig a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2019, ac mae adborth unigol wedi’i roi i bob 
rhanbarth.   
 
Yn gyffredinol, mae prosiectau i gefnogi plant sydd mewn perygl o fynd i ofal yn ategu 
amcanion polisi Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae angen nodi i ba raddau y mae’r 
prosiectau hyn yn cael eu datblygu ar lefel ranbarthol. Hefyd, gellid cryfhau’r cynlluniau o 
safbwynt cyfraniad posibl y trydydd sector at ddarparu gwasanaethau, a sut maent yn 
integreiddio â gwasanaethau iechyd.  
 
Hefyd, darparwyd £1 miliwn yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau plant yn 2018-19 ar 
gyfer prif weithgareddau i’w cynnal yn 2019-20 er mwyn lleihau’r angen i blant dderbyn 
gofal, gan ganolbwyntio’n benodol ar gynadleddau teuluoedd a rhagor o bwyslais ar aduno 
teuluoedd, lle bo hynny er budd pennaf y plentyn a’i bod yn ddiogel gwneud hynny. 
 
Bwriedir cynnig y cyllid hwn i awdurdodau lleol yn rheolaidd.  
 

Cyllid £2.3 miliwn ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu yng Nghymru   
Fel y nodwyd uchod, dyrennir £2.3 miliwn i awdurdodau lleol yn 2020-21 i’w galluogi 
i gryfhau eu darpariaeth o wasanaethau mabwysiadu. 
 
Derbyniwyd pum cynnig cyfunol gan bob un o’r gwasanaethau Mabwysiadu 
Rhanbarthol cydweithredol, a chynnig canolog gan y Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol. Dangosodd y dadansoddiad fod y gwasanaethau mabwysiadu 
cydweithredol yn bwriadu defnyddio rhan o’r cyllid i benodi cydgysylltydd ‘TESSA’ 
ym mhob un o’u rhanbarthau er mwyn darparu gwasanaethau cwnsela arbenigol ar 
gyfer mabwysiadwyr a’u teuluoedd er mwyn helpu i atal argyfwng a’r posibilrwydd o 
amharu ar brosesau mabwysiadu, neu eu methiant. 
 

Cyllid Rheolaidd gwerth £9.5 miliwn ar gyfer Gwasanaethau Plant (o 2017-18 
ymlaen) 
Yn ystod 2017-18, dosbarthwyd cyllid rheolaidd ychwanegol gwerth £9 miliwn fel 
grant i awdurdodau lleol. Trosglwyddwyd yr holl gyllid ac eithrio Cronfa Dydd Gŵyl 
Dewi i’r Grant Cynnal Refeniw yn 2018-19. Mae Cronfa Dydd Gŵyl Dewi wedi dod 
yn rhan o’r Grant Plant a Chymunedau.   
 
Cronfa Dydd Gŵyl Dewi - £1 miliwn 
Mae’r gronfa hon yn cefnogi pobl ifanc 16-25 oed sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod 
lleol, neu a fu’n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol, i fanteisio ar gyfleoedd sy’n eu 
harwain tuag at fywydau annibynnol a llwyddiannus. Dyblwyd y gronfa yn 2019-20 i 
gryfhau argaeledd cymorth ariannol uniongyrchol er mwyn helpu’r rhai sy’n gadael 
gofal i newid i bontio i fyw’n annibynnol a pharhau i fyw’n annibynnol. Yn 2017-18, 
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sef y tro diwethaf y cafodd ffigurau eu casglu, roedd 1,900 o bobl ifanc mewn gofal 
ledled Cymru yn derbyn cymorth trwy’r Gronfa hon. 
 
Cynghorwyr Personol - £1 miliwn                                                                                                           
Derbyniodd awdurdodau lleol gyllid ychwanegol gwerth £1 miliwn i ymestyn cymorth 
cynghorwyr personol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal rhwng 21-25 oed. Mae cymorth 
a chyngor gan gynghorwyr personol yn hanfodol i helpu’r rhai sy’n gadael gofal i 
bontio’n llwyddiannus o fyw mewn gofal i fyw’n annibynnol a throi’n oedolion. Yn 
2017-18, sef y tro diwethaf y cafodd ffigurau eu casglu, roedd 20 o Gynghorwyr 
Personol ychwanegol wedi’u recriwtio ledled Cymru, gan arwain at 500 o’r rhai a 
oedd yn gadael gofal yn derbyn y cynnig cymorth estynedig hyd at 25 oed. 
 
Hyfforddeiaethau a Lleoliadau Gwaith - £0.625 miliwn                                                                                   
Rydym wedi darparu cyllid i awdurdodau lleol er mwyn ehangu neu wella eu 
hyfforddeiaethau a’u lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed sy’n 
gadael gofal. Trwy wneud hyn, mae awdurdodau lleol yn cyflawni rhai o’u 
cyfrifoldebau rhianta corfforaethol trwy gynnig dull gweithredu ‘busnes teuluol’ ym 
maes profiad gwaith ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Yn 2017-18, sef y tro diwethaf 
y cafodd ffigurau eu casglu, roedd 70 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn lleoliad 
gwaith neu hyfforddeiaeth awdurdod lleol. Mae astudiaethau achos yn amlygu’r 
ystod o gyfleoedd sydd wedi’u cynnig, er enghraifft, gweithio mewn ysgolion, 
safleoedd gofal, gwasanaethau ieuenctid a gweithgareddau adfywio awdurdodau 
lleol.  
 
Ehangu Gwasanaethau Ar Ffiniau Gofal - £5 miliwn 
Bwriad gwasanaethau ar ffiniau gofal yw darparu cymorth ychwanegol i deuluoedd 
agored i niwed â phlant ifanc er mwyn ceisio atal y plant hynny rhag mynd i mewn i’r 
system ofal. Yn 2017/18, derbyniodd awdurdodau lleol gyllid er mwyn sefydlu 
gwasanaethau ar ffiniau gofal neu gynyddu gwasanaethau presennol. Mae 
ymyraethau’n canolbwyntio ar ddatblygu gallu a chadernid trwy ddulliau adferol sy’n 
galluogi teuluoedd i newid eu hymddygiad. 
 
Dyrannwyd y cyllid er mwyn cydnabod y mathau gwahanol o wasanaethau ar ffiniau 
gofal sy’n cael eu darparu ledled Cymru a’r mannau cychwyn gwahanol ar gyfer pob 
awdurdod lleol. Cefnogwyd dros 3,600 o blant gan wasanaethau ar ffiniau gofal i 
aros yn rhan o’u huned deuluol, hynny mewn dros 2,000 o deuluoedd. Roedd pob 
awdurdod lleol naill ai wedi sefydlu timau ar ffiniau gofal newydd, neu wedi ehangu 
eu timau presennol. 
 
Reflect - £0.850 miliwn 
Mae prosiect Reflect yn elfen allweddol o waith ataliol rhaglen waith Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog ar Wella Canlyniadau i Blant. Datblygwyd Reflect er mwyn cynorthwyo ac 
ymgysylltu â menywod y mae eu plant wedi’u symud yn orfodol i’r system ofal er 
mwyn helpu i osgoi achosion eraill. Rydym yn gwybod bod achosion gofal rheolaidd 
yn cael effaith ddynol sylweddol ar famau, plant a theuluoedd. 

 
Mae Reflect wedi gweithio gyda’r saith arweinydd rhanbarthol i ddatblygu a 
chyflwyno’r prosiect. Os oedd modelau eisoes wedi’u sefydlu mewn rhanbarthau, 
aed ati i’w datblygu. Erbyn hyn, mae gwasanaethau Reflect yn gweithredu ym mhob 
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rhanbarth ledled Cymru. Roedd dros 244 o deuluoedd yn derbyn cymorth hyd at fis 
Mawrth 2019. 
 
Y Fframwaith Maethu Cenedlaethol                                                                                                        
Yn 2017-18, darparodd Llywodraeth Cymru grant gwerth £0.400 miliwn er mwyn 
helpu i gyflwyno’r Fframwaith Maethu Cenedlaethol i Gymru. Diolch i’r grant, roedd 
modd i’r rhanbarthau benodi cydgysylltydd a llunio cynlluniau gwaith rhanbarthol, a 
helpu i ddatblygu rhai o elfennau cenedlaethol y Fframwaith Maethu Cenedlaethol. 
Mae hyn yn cynnwys gwaith cwmpasu i gysoni ffioedd a lwfansau maethu, a 
datblygu brand Maethu Cymru newydd er mwyn cynorthwyo gwaith recriwtio a 
marchnata awdurdodau lleol. 

Yn 2018-19 a 2019-20, cytunodd llywodraeth leol i frigdorri £400,000 y flwyddyn oddi 
ar y Grant Cymorth Refeniw er mwyn cynorthwyo’r broses o weithredu’r grant yn yr 
ail a’r drydedd flwyddyn. Mae swm eleni yn cynnwys cynnydd i’r setliad o 0.2%. Mae 
hyn wedi helpu i sefydlu cydweithredu rhanbarthol a datblygu elfennau cenedlaethol 
y Fframwaith Maethu Cenedlaethol.   
 
Cofrestr Fabwysiadu Cymru - £0.179 miliwn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol i ddatblygu Cofrestr Fabwysiadu Cymru a chaffael cronfa ddata 
newydd â’r gallu TG diweddaraf. Mae’r gwelliannau gwasanaeth newydd i’r gofrestr 
yn sicrhau ei bod yn darparu cronfa ddata bwrpasol ar gyfer asiantaethau 
mabwysiadu (gan gynnwys asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol) yng Nghymru. 
Bydd yn darparu data gwell er mwyn cynnig tystiolaeth well ac ysgogi gwelliant 
mewn gweithgareddau mabwysiadu ledled Cymru, yn enwedig o safbwynt plant y 
mae’n anos eu gosod gyda darpar rieni. Hefyd, bydd y system newydd yn gwella 
trefniadau cymorth mabwysiadu trwy ddarparu system ‘cadw mewn cysylltiad’ ar 
gyfer mabwysiadwyr a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol. Mae yna gost 
reolaidd yn gysylltiedig â gweithredu’r Gofrestr. 

Bydd buddsoddiad parhaus yn helpu i gyflwyno’r newid diweddar i’r Cyfarwyddiadau 
sy’n sefydlu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (sef Cyfarwyddiadau Deddf 
Mabwysiadu a Phlant 2002 (Trefniadau Mabwysiadu ar y Cyd) (Cymru) (Diwygio) 
2019.) Mae’n rhaid i bob asiantaeth fabwysiadu yng Nghymru fynd ati i gofnodi 
manylion darpar fabwysiadwyr ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo, a manylion plant y 
mae’r awdurdod lleol wedi’i awdurdodi i’w gosod i gael eu mabwysiadu yng 
Nghofrestr Fabwysiadu Cymru o fewn mis, yn hytrach na thri mis o dan y drefn 
flaenorol. Bydd hyn yn cyflymu’r broses o baru plant â darpar fabwysiadwyr gan 
leihau’r amser y mae plant yn aros i gael eu gosod. 

Rhaglen waith Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal - £0.500 miliwn  
Mae rhaglen waith Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant yn cyflwyno rhaglen waith 
eang iawn er mwyn helpu i leihau’r angen i blant fynd i’r system ofal, gwella 
canlyniadau ar gyfer plant mewn gofal, a gwella canlyniadau i’r rhai sy’n gadael 
gofal.  

 
Cyllid Arall  

Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  
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Yn 2020-21, byddwn yn dechrau cylch newydd o’r Grant tair blynedd i’r Trydydd 
Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy. Mae £1.2 miliwn yn cael ei 
ychwanegu i’r grant ar gyfer 2020-21, a dros y tair blynedd nesaf byddwn yn 
cynyddu cyfanswm yr ymrwymiad i’r grant hwn gan £4.9 miliwn, gan gynyddu 
cyfanswm y buddsoddiad i £25.9 miliwn. Un o ofynion allweddol y cynlluniau a fydd 
yn cael eu hariannu yw y byddant yn cyflwyno camau gweithredu ymyrryd yn gynnar 
ac atal sy’n diwallu anghenion gofal a chymorth yn unol â blaenoriaethau Symud 
Cymru Ymlaen, Ffyniant i Bawb a Chymru Iachach. Bydd y prosiectau a ariennir yn 
cefnogi’r nodau a’r egwyddorion llesiant sy’n sylfaen i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd y cynlluniau a ariennir yn cefnogi 
gofalwyr, plant a phobl ifanc, anableddau corfforol neu synhwyraidd, anableddau 
dysgu a phobl hŷn. 
 
Y Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol i Blant a Phobl Ifanc - £0.550 miliwn 
Fel y nodwyd uchod, mae’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol (NASA) yn 
ddull safonedig o ddarparu gwasanaethau eiriolaeth statudol gan y chwe 
Gwasanaeth Cymdeithasol Cydweithredol Rhanbarthol. Bu ar waith ers mis Mehefin 
2017, ac mae Llywodraeth Cymru wedi darparu hyd at £550,000 bob blwyddyn i 
helpu i gyflwyno’r dull. Mae’r broses o weithredu NASA yn cael ei monitro gan Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen a sefydlwyd o dan Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Wella 
Canlyniadau i Blant. Mae cynnig eiriolaeth gweithredol yn rhan o’r NASA, ac mae’n 
cael ei ddarparu o dan yr amgylchiadau canlynol: ‘Children and young people are 
entitled to an active offer of advocacy from a statutory Independent Professional 
Advocate (IPA) when they become looked after or become subject of child protection 
enquiries leading to an Initial Child Protection Conference. 
 
MEIC – gwasanaeth gwybodaeth a chyngor ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 
oed yng Nghymru - £0.536 miliwn 
Fel y nodwyd uchod, mae ProMo Cymru yn darparu gwasanaeth MEIC o dan 
gytundeb i Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu un gwasanaeth gwybodaeth a 
chyfeirio dwyieithog ar gyfer plant a phobl ifanc. 
 
Y Grant Datblygu Disgyblion (PDG) – Plant sy’n Derbyn Gofal 
Mae’r cynllun addysg a gwasanaethau cymdeithasol tair blynedd ar y cyd a 
gyhoeddwyd yn 2016, Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn 
gofal yng Nghymru wedi dod i ben. Defnyddiwyd dull amlasiantaethol i roi camau 
gweithredu’r cynllun ar waith. Rydym wedi cyflawni llawer ar y cyd dros y tair blynedd 
diwethaf, ac wrth symud ymlaen rydym am sicrhau bod addysg plant sy’n derbyn 
gofal yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel ar gyfer adrannau addysg a 
gwasanaethau cymdeithasol fel ei gilydd, gyda’r amcan cyson o gryfhau trefniadau i 
gefnogi addysg plant sy’n derbyn gofal a chefnogaeth gan gyllid PDG. 
 
Ers mis Ebrill 2015, mae elfen plant sy’n derbyn gofal o’r Grant Datblygu Disgyblion  
(PDG) wedi’i dirprwyo i’r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol er mwyn cefnogi 
dull mwy strategol a rhanbarthol o wella canlyniadau i ddysgwyr sy’n derbyn gofal a 
dysgwyr sydd wedi’u mabwysiadu. Mae’r consortia yn gweithio gyda’u hawdurdodau 
lleol a’u hysgolion ac maent yn gyfrifol am benderfynu sut i fuddsoddi PDG ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal. Cyfrifir dyraniadau i gonsortia ar sail nifer y plant sy’n derbyn 
gofal yn eu hardal, sy’n golygu eu bod yn derbyn cwantwm adnoddau digonol i allu 
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comisiynu gwasanaethau mewn modd strategol, gan sicrhau arbedion maint a 
gwerth am arian. 
 
Mae cydgysylltwyr rhanbarthol yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru er mwyn 
sicrhau bod y PDG yn cyflwyno rhaglen waith strategol y cytunwyd arni ar sail 
blaenoriaethau lleol a rhanbarthol. Cyhoeddwyd y gwerthusiad annibynnol o 
weithredu’r PDG ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ar 24 Ionawr. Mae’r gwerthusiad a 
ffactorau eraill wedi arwain at Lywodraeth Cymru yn sefydlu trefniadau newydd a 
chryfach ar gyfer y grant hwn. Daeth y trefniadau newydd i rym ym mis Ebrill 2019, 
a’u bwriad yw hwyluso cysondeb cenedlaethol er mwyn sicrhau’r deilliannau 
addysgol gorau ar gyfer y plant hyn.  
 
Mae cyfanswm o 4,803 o ddysgwyr sy’n derbyn gofal yn gymwys ar gyfer PDG yn 
2019/20. Mae cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn 
benodol wedi cynyddu i £5.04 miliwn yn 2019/20. 
 
Treth Gyngor 
Ers mis Ebrill 2019, mae pawb sy’n gadael gofal wedi’u heithrio o dalu’r Dreth 
Gyngor ledled Cymru gyfan.  
 
Pobl sy’n gadael gofal a digartrefedd  
Mae mynd i’r afael â digartrefedd ymysg pobl ifanc yn faes gweithredu blaenoriaeth, 
a buddsoddwyd £10 miliwn yn ychwanegol yn 2019-20 mewn gweithgareddau 
amrywiol i gefnogi hyn. Dyma’r llinell sylfaen ar gyfer 2020-21, ac mae dyraniadau 
manwl yn cael eu hystyried ar hyn o bryd mewn cydweithrediad â Gweinidogion 
eraill. 
 
Mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal, sefydlwyd cronfa arloesi yn 2019-20 ar 
gyfer darpariaeth a chymorth tai addas. Anogwyd cynigion yn y maes hwn yn 
ymwneud â gwella’r dewisiadau sydd ar gael i’r rhai sy’n gadael gofal, a byddwn yn 
ceisio dysgu gwersi o’r prosiectau penodol hyn. 
 
Ymarferiad Trawsbynciol – Gofal Cymdeithasol – Plant sy’n Derbyn Gofal 
Bu cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol yn un o’r wyth maes blaenoriaeth trawsbynciol 
sydd wedi llywio’r paratoadau ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2020-21. Fel rhan o’r 
paratoadau hyn, yn ystod haf 2019, aeth swyddogion gwasanaethau cymdeithasol 
ati i arwain a chydgysylltu gwaith ar draws nifer o bortffolios gan gynnwys iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol (iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau), tai, 
addysg, polisi plant a theuluoedd a chyfiawnder ieuenctid er mwyn nodi meysydd a 
chyllidebau polisi traws-lywodraethol sy’n effeithio ar wasanaethau i blant a phobl 
ifanc sy’n derbyn gofal. Diben yr ymarferiad oedd defnyddio dull gweithredu system 
gyfan ym mhob maes polisi a gwariant sydd â’r potensial i sicrhau camau a 
chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Ystyriwyd gwariant mewn 
perthynas â faint o gyllid sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer plant sy’n derbyn gofal; 
llwyddiant ac effeithiolrwydd darpariaeth y meysydd gwariant; faint o arian sy’n cael 
ei ddefnyddio ar gyfer gwaith atal ac ymyrryd yn gynnar; a’r hyn y gellir ei nodi’n 
waith therapiwtig. Hefyd, roedd yr ymarferiad yn cynnwys dadansoddiad o 
ddarpariaeth gwasanaethau therapiwtig ar gyfer plant fel modd o helpu i leihau nifer 
y plant sy’n derbyn gofal neu wella canlyniadau ar gyfer plant sydd mewn perygl. 
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Hefyd, ystyriodd y gwaith a oes bylchau mewn darpariaeth y gellid eu llenwi trwy 
ailgyfeirio cyllidebau presennol neu neilltuo cyllid newydd ar gyfer dull gweithredu 
mwy effeithiol a llywio cynigion cyllido yn y dyfodol, ar sail dull gweithio traws-
lywodraethol a thraws-sector.  
 
Yn 2019-20, dyrannwyd £30 miliwn trwy grant arbennig gan y MEG Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol i awdurdodau lleol. Er mwyn mynd i’r afael â phwysau 

ym maes gofal cymdeithasol, rydym yn cynyddu’r grant i £40 miliwn yn 2020-21. 

Hefyd, bydd £0.9 miliwn ar gael yn 2020-21 i ddatblygu gwaith archwiliadol yn 

ymwneud â dull integredig o gefnogi plant sy’n derbyn gofal ym maes addysg. Fel 

rhan o hyn, cynhelir ymarferiad cwmpasu er mwyn archwilio modelau integredig, 

Ysgolion Rhith-wir a dulliau system gyfan, fel sylfaen i ddull gweithredu yng 

Nghymru.  

Yn unol â’n blaenoriaeth ar gyfer y blynyddoedd cynnar, rydym yn archwilio Bondiau 

Effaith Gymdeithasol fel model buddsoddi seiliedig ar ganlyniadau er mwyn lleihau 

nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal, gan weithio gyda Swyddfa Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol.  
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Atodiad 1 
 
Cynigion yn y Rhaglen Trawsnewid yn ymwneud ag Iechyd Meddwl a Llesiant Plant a 
Phobl Ifanc. 
 

Teitl y cynnig Iechyd meddwl 

1. Caerdydd a’r Fro 
RPB/20180803 - FI, 
FY NGHARTREF, FY 
NGHYMUNED - 
cymeradwywyd - 2018 
09 25 

Byddai Tîm Cydnerthu yn dyrannu gweithiwr 

arweiniol ar gyfer pob Clwstwr, ond byddai’r 

adnodd yn hyblyg er mwyn bodloni’r galw. Hefyd, 

byddai gan bob Gweithiwr rôl arweiniol e.e. 

cefnogaeth gan gymheiriaid, gwirfoddoli, y 

Gymraeg. 

Byddai’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn gweithio 

gyda’n Partneriaeth i ddarparu cymorth rheoli a 

gwerthuso prosiectau.   

Cymeradwywyd 18-19 £0.365 miliwn 

Cymeradwywyd 19-20 £4.715 miliwn 

Cymeradwywyd 20-1 £1.867 miliwn 

2. Gwent RPB/20180919 
– GWEITHREDU 
SYSTEM DDI-DOR O 
OFAL IECHYD A 
LLESIANT - 
cymeradwywyd - 2018 
10 17 

Datblygu system integredig o lesiant emosiynol a 

llesiant meddwl i blant a phobl ifanc ledled Gwent. 

Mae’r ardaloedd a ddewiswyd wedi’u hystyried ar 

sail anghenion y boblogaeth, gan roi blaenoriaeth i 

iechyd meddwl plant a’r glasoed, ac yna oedolion 

bregus hŷn. Mae’r ddau gynnig yn amlinellu model 

newydd o ddarparu gwasanaethau, ar sail 

integreiddio, system ddi-dor, llais y claf a’i deulu a 

gwerth uwch o safbwynt cost, canlyniadau a 

phrofiad. 

Cymeradwywyd 18-19 £1.447 miliwn 

Cymeradwywyd 19-20 £9.982 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £2.030 miliwn 

3. Gogledd Cymru 
RPB/20180914 – 
GOGLEDD CYMRU –- 
POBL AG 
ANABLEDDAU 
DYSGU - 

Ymhlyg – mae prosiect iechyd meddwl penodol, ar 

wahân (gweler isod) wedi’i gymeradwyo fel rhan o 

bortffolio prosiectau Gogledd Cymru, ond nid yw 

wedi’i gyhoeddi eto. 

Cymeradwywyd 18-190 £0.100 miliwn 
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cymeradwywyd 2018 
10 17 

Cymeradwywyd 19-20 £1.590 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £0 

4. Bae’r Gorllewin 
RPB/20180727 – 
DULL SYSTEM 
GYFAN CLWSTWR 
CWM TAWE - 
cymeradwywyd - 2018 
09 25 

Mae modelau newydd wedi’u datblygu: Sefydlwyd 

Grŵp Meddygol Cwm Tawe ar ôl uno tair 

meddygfa meddyg teulu ar wahân, ac mae 

amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol yn 

gweithio yn y feddygfa. Mae hyn yn cynnwys 

mynediad i 11 meddyg, 2 ymarferydd nyrsio, 10 

nyrs, gweithiwr cyswllt iechyd meddwl, 

parafeddyg, ffisiotherapydd, awdiolegydd a 

fferyllwyr. Mae gan Grŵp Meddygol Cwm Tawe 

tua 27,000 o gleifion (clwstwr poblogaeth 60%) a 

hon yw’r feddygfa fwyaf yng Nghymru. 

…mae adolygiad o wasanaethau cwnsela iechyd 

meddwl plant a phobl ifanc ar waith er mwyn llywio 

darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.   

Cymeradwywyd 18-19 £0.100 miliwn 

Cymeradwywyd 19-20 £1.165 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £0.466 miliwn 

5. Gogledd Cymru – 
Gwasanaethau 
Cymunedol 

Ymhlyg 

Cymeradwywyd 18-19 £0.231 miliwn 

Cymeradwywyd 19-0 £3.732 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £2.041 miliwn 

6. Gogledd Cymru 
RPB/20180914 – LAW 
YN LLAW AT IECHYD 
MEDDWL YN Y 
GOGLEDD - 
cymeradwywyd - 2018 
11 19 

Enw’r strategaeth newydd yw Law yn Llaw at 

Iechyd Meddwl yn y Gogledd. Mae’n strategaeth 

system gyfan sy’n pennu ein nodau ar gyfer gwella 

iechyd meddwl a gwasanaethau iechyd meddwl 

ledled y Gogledd. Dyma ein Strategaeth Iechyd 

Meddwl integredig gyntaf yn y Gogledd sy’n 

cynnwys pobl o bob oed: plant a phobl ifanc, 

oedolion oedran gweithio a phobl hŷn. 

Amcan y prosiect yw darparu system gofal brys 
integredig ar gyfer pobl sy’n wynebu argyfwng 
iechyd meddwl neu bobl sydd angen cymorth 
uniongyrchol i atal argyfwng yn y gymuned. Mae’n 
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elfen hanfodol o’n hagenda atal ac ymyrraeth 
gynnar sy’n ceisio helpu pobl i sicrhau 
annibyniaeth a chanlyniadau sy’n bwysig iddyn 
nhw.   
Mae’r prosiect yn berthnasol i bobl o bob oed: 

plant a phobl ifanc; oedolion o oedran gweithio; 

pobl hŷn.  

Dull Atal-Ymateb-Addysgu 

Cymorth seiliedig ar breswylio:  
Argyfwng a galw heibio cyfunol:  
 
Addysg a chodi ymwybyddiaeth, hunanreoli, 
lleihau rhagfarn  
Cymeradwywyd 18-19 £0.120 miliwn 

Cymeradwywyd 19-20 £1.962 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £0.238 miliwn 

7. Bae’r Gorllewin – 7 
Clwstwr 

Clwstwr Llwchwr: Cafwyd llwyddiant yn ddiweddar 

wrth dreialu darpariaeth ar gyfer anghenion 

poblogaeth Iechyd Meddwl lefel isel oedolion a 

phlant a phobl ifanc, ac wrth ddarparu 

gwasanaethau ffisiotherapi cymunedol. Bu’r 

clwstwr yn flaengar iawn wrth ymgysylltu â’r 

cyhoedd a chleifion, ac mae ganddo Fforwm 

Cleifion Gofalwyr â chyfansoddiad llawn. Hefyd, 

mae Llwchwr yn gwneud cyfraniad sylweddol at 

werthuso rhaglenni fel gwasanaethau ffisiotherapi 

ac iechyd meddwl cymunedol. 

Clwstwr Iechyd y Bae: Gwella Iechyd Meddwl y 

Glasoed, 14 – 25 oed; Cyflwyno rhagnodi 

cymdeithasol ar gyfer y boblogaeth hŷn. 

Penderi: Gwella mynediad i wasanaethau iechyd 

meddwl. 

Hefyd, cymeradwywyd Strategaeth Iechyd Meddwl 

ac Anableddau Dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Abertawe Bro Morgannwg, sy’n mynd ati mewn 

ffordd systematig i fynd i’r afael â’r newid o 

wasanaeth mewn ysbytai i wasanaeth cymunedol 
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yn y cartref, gan wella gwasanaethau cymorth 

iechyd meddwl a dementia gofal sylfaenol.  

Mae dangosyddion yn cynnwys: Cryfhau’r gallu i 

asesu problemau iechyd meddwl yn gyflym a 

gwella’r gallu i ddarparu ymyraethau dwysedd isel 

cyflym fel dull ataliol. 

Mae gwasanaethau atal a llesiant gofal iechyd 

sylfaenol yn flaenoriaeth i Fwrdd Iechyd Prifysgol 

Abertawe Bro Morgannwg. Mae’r datblygiadau yn 

ymwneud â rhagnodi cymdeithasol a datblygu 

cymunedol yn cyd-fynd yn dda â’r Strategaeth 

Iechyd Meddwl, ynghyd â datblygu 

gwasanaethau’r trydydd sector ledled poblogaeth 

seiliedig ar glwstwr. Bydd y cymorth ychwanegol i’r 

trydydd sector yn darparu cymorth galw heibio er 

mwyn sicrhau bod y rhai â phroblemau Iechyd 

Meddwl newydd a/neu gyffredin yn gallu cadw’n 

iach heb gynyddu lefelau ymyrraeth.  

Ar gyfer iechyd meddwl pobl hŷn, mae’r model 

system gyfan yn gyfle i gysoni gwasanaethau 

asesu’r cof â’r clwstwr, a chreu llwybrau o 

safbwynt Llesiant i Ymyraethau Iechyd Meddwl (o 

wasanaethau sylfaenol ac eilaidd). 

O ganlyniad i ddatblygiadau gwasanaethau Iechyd 

Meddwl Oedolion o fewn y dull system gyfan, bydd 

cysylltiadau’n cryfhau â’r gweithwyr Iechyd 

Meddwl Sylfaenol a’r clystyrau.  

Yn ogystal, cynigir mynd ati gyda phartneriaid i 

archwilio meysydd i gryfhau gallu gofal 

cymdeithasol (o fewn y timau integredig 

presennol), gofal diwedd oes a gwasanaethau i’r 

rhai â dementia. 

Cymeradwywyd 18-19 £0 

Cymeradwywyd 19-20 £2.956 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £5.927 miliwn 
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8. Bae’r Gorllewin 
RPB/20180927 - WB – 
EIN CYNLLUN 
CYMDOGAETH - 
cymeradwywyd - 2018 
11 19 

Cyfeiriwyd /ymhlyg mewn rhannau o’r model 

Cymeradwywyd 18-19 £0 

Cymeradwywyd 19-20 £4.631 miliwn  

Cymeradwywyd 20-21 £1.290 miliwn 

9. Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Gorllewin 
Cymru – Gorllewin 
Cymru Iach a Gofalgar 

Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol a thri awdurdod lleol 

wedi ymrwymo i integreiddio gwasanaethau iechyd 

a gofal cymdeithasol, ar sail model cymdeithasol o 

iechyd a llesiant. Bydd hyn yn cynnwys cryfhau’r 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a sefydlu proses 

rheoli llinell gyffredin ar lefel ranbarthol, sirol a 

lleol. Bydd y broses o gyflwyno’r strwythurau 

integredig hyn yn cychwyn ar gyfer pobl hŷn yn 

gynnar yn 2019. Wedyn, byddant yn cael eu 

hymestyn i iechyd meddwl, anableddau dysgu a 

gwasanaethau plant o dan gyfeiriad strategol y 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. 

Mae’n cynnwys: profi prosesau rhagnodi 

cymdeithasol rhagweithiol gan gynnwys bancio 

amser; trawsnewid y blynyddoedd cynnar  / 

profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; recriwtio 

pobl i swyddi arbenigol a fydd yn gwarchod amser 

i fynd i’r afael ag effaith hirdymor iechyd meddwl 

amenedigol/mamau ar ganlyniadau iechyd; 

datblygu llwybr atgyfeirio i gynnwys gwasanaethau 

iechyd meddwl sylfaenol. 

Cymeradwywyd 18-19 £0 

Cymeradwywyd 19-20 £8.480 miliwn 

Cymeradwywyd 20-21 £3.486 miliwn 

 

 


