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Diolch am y llythyr dyddiedig 11 Gorffennaf 2018 lle rhoddoch y wybodaeth 

ddiweddaraf am y Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd. Yng ngoleuni'ch ymateb, 

mae gan y Pwyllgor bwyntiau ychwanegol y mae'n dymuno cael eglurhad yn eu 

cylch. 

Yn ein llythyr dyddiedig 8 Mai 2018, fe wnaethom ofyn am gopïau o'r 

gwerthusiadau o'r pum prosiect a gynhaliwyd rhwng 2014 a 2017 ac y dyrannwyd 

dros £10 miliwn o arian Llywodraeth Cymru iddynt yn ystod y cyfnod tair blynedd 

hwn. Yn eich ymateb, fe wnaethoch nodi linc i'r gwerthusiad y comisiynodd 

Cwlwm o'i waith ei hun.  

A allwch chi felly egluro pa werthusiad, os o gwbl, y gwnaeth Llywodraeth Cymru i 

fodloni ei hun bod pum prosiect y Grant wedi cyflawni'r canlyniadau a amlinellwyd 

yn y llythyrau grant? Er enghraifft, dyfarnwyd y grant i Groundwork Wales ar sail 

bod disgwyl i dros 11,500 o blant gymryd rhan yng ngweithgareddau chwarae'r 

rhaglen, a diben y grant i Tros Gynnal oedd ariannu dros 550 o rieni ac 

ymarferwyr i gymryd rhan mewn prosiectau hyfforddi.  

Rydym yn nodi, adeg dyfarnu'r grantiau, y dywedodd y Datganiad gan y Cabinet 

bod "y broses asesu a dyfarnu yn pwysleisio pa mor bwysig yw ansawdd y 

gwasanaeth a'r canlyniadau rydym yn disgwyl eu gweld yn cael eu cyflawni". 

CYPE(5)-24-18 - Papur i'w nodi 5 

http://senedd.assembly.wales/documents/s77562/CYPE5-23-18%20-%20Paper%20to%20note%205.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s75323/CYPE5-15-18%20-%20Paper%20to%20note%202.pdf


 

Dywed eich llythyr nad y bwriad oedd i'r Grant fod yn ffrwd ariannu hirdymor, ac 

mai'r bwriad oedd i fersiynau o'r grant ddatblygu yn y dyfodol er mwyn cefnogi 

blaenoriaethau'r Llywodraeth wrth iddynt newid. Byddem yn ddiolchgar pe gallech 

roi eglurder am y canlynol: 

 At ba ddiben y mae'r £1.35 miliwn sy'n weddill (a fyddai wedi bod yn rhan o 

ddyraniad blynyddol y Grant) wedi'i ail-ddyrannu ar gyfer 2018-19?  

 

 A oes unrhyw fwriad i adfer proses ymgeisio/grant ar gyfer 2019-20? Os 

na, beth fydd y broses yn y dyfodol? 

Yn wreiddiol, ni ddyfarnwyd arian o'r Grant i Chwarae Cymru rhwng 2014 a 2017. 

Fodd bynnag, newidiwyd y penderfyniad hwn wedyn a dyfarnwyd cyllid grant 

Llywodraeth Cymru am ddeunaw mis i ddechrau. Mae cyllid Llywodraeth Cymru yn 

parhau ac rydym yn nodi o'ch llythyr bod cyllid o £360,000 wedi'i ddyrannu i 

Chwarae Cymru yn 2018-19. Byddem yn ddiolchgar pe gallech egluro'r meini 

prawf ar gyfer y dyraniad hwn a sut y mae hyn yn berthnasol i flaenoriaethau 

Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru fel y cyfeirir atynt yn eich llythyr.  

Byddem hefyd yn ddiolchgar pe gallech egluro pryd y bydd penderfyniad yn 

debygol o gael ei wneud ynglŷn â chyllid Plant yng Nghymru, ac a fyddwch chi'n 

cyhoeddi'r adolygiad o'r cyllid y mae wedi'i gael hyd yn hyn o'r Grant Cyflawni 

Plant a Theuluoedd. Rydym yn nodi bod cyllid wedi'i ymestyn tan fis Medi 2018. 
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