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Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cyflwyniad 

Mae’r gyllideb hon yn cynnwys y cynlluniau gwariant ar gyfer 2019-20, yn ogystal â’r 
cynlluniau cyfalaf hyd at 2020-21.  

Mae’r papur hwn yn darparu tystiolaeth i’r Pwyllgor ar ddyraniadau MEG Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
Addysg sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc fel sy’n berthnasol i bortffolio’r 
Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.  Cafodd y cynigion cyllideb 
hyn eu hamlinellu yn y Gyllideb Ddrafft Fanwl a gyflwynwyd ar 23 Hydref 2018. 

1. Dyraniadau yn y MEG Gwasanaethau Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol

Maes 
Rhaglenni 
Gwariant 

Cefnogi Plant 

Gweithred Cefnogi Plant 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Alldro 
terfynol 
2017-18 
£’000 

Alldro a 
ragwelir 
2018-19 * 
£’000 

Cymorth 
Cyntaf 
2018-19 
£’000 

Newidiadau 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 
£’000 

Cymorth i Ofal Plant 
a Chwarae 8,871 30,345 30,345 13,006 43,351 

Cymorth i Hawliau 
Plant 78 930 991 0 991 

Cefnogi Plant 2,254 2,739 1,989 -1,000 989 

Y Comisiynydd Plant 1,543 1,543 1,543 0 1,543 

Eiriolaeth 963 1,100 1,100 -1,100 0 

Cymorth i Deuluoedd 
a Phlant 8,375 2,538 3,122 0 3,122 

*Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn seiliedig ar y rhagolygon a ddarparwyd ddiwedd Medi
2018

Nid oes unrhyw ddyraniadau refeniw dangosol wedi’u pennu ar gyfer 2020-21. 

Dyddiad:     8 Tachwedd 2018
Oddi wryh:  Llywodraeth Cymru
Amser:        10:45 – 12:15
Teitl:            Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20

CYPE(5)-30-18 - Papur 2 
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Gwnaed newidiadau i’r Weithred Cefnogi Plant rhwng Cyllideb Ddrafft 2019-20 a 

Chyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 o ganlyniad i: 

 trosglwyddwyd £1 filiwn o’r BEL Cefnogi Plant mewn cysylltiad â Chronfa 

Dydd Gŵyl Dewi.  Trosglwyddwyd £1 filiwn i’r Grant Plant a Chymunedau yn y 

MEG Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus; 

 cynyddwyd cymorth i’r BEL Cymorth i Ofal Plant a Chwarae oherwydd cyllid 

ychwanegol o £15 miliwn ar gyfer y cynnig Gofal Plant sydd wedi cynyddu o 

£25 miliwn yn 2018-19 i £40 miliwn yn 2019-20; 

 trosglwyddwyd £2.3 miliwn o’r BEL Cymorth i Ofal Plant a Chwarae mewn 

cysylltiad â’r Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol;  

 dyrannwyd £306,000 i’r BEL Cymorth i Ofal Plant a Chwarae yn ystod y 

gwaith ailstrwythuro MEG yn ystod cyllideb ddrafft 2018-19; 

 trosglwyddwyd £1.1 miliwn o’r BEL Eiriolaeth ar gyfer Diogelu ac Eiriolaeth  yn 

y Maes Rhaglenni Gwariant Gofal a Chymorth Cymdeithasol (gweler y tabl 

isod). 

 
Maes 
Rhaglenni 
Gwariant 

Gofal a Chymorth Cymdeithasol  

Gweithred Gofal Cymdeithasol a Chefnogi 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Alldro 
terfynol 
2017-18  
£’000 

Alldro a 
ragwelir 
2018-19 * 
£’000 

Cymorth 
Cyntaf 
2018-19 
£’000 

Newidiadau 
 
 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 
£’000 

Diogelu ac 
Eiriolaeth** 

285 563 560 1,100 1,660 

 

*Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn seiliedig ar y rhagolygon a ddarparwyd ddiwedd Medi 
2018 
** Nid yw’n adlewyrchu cyfanswm y Llinell Wariant yn y Gyllideb dim ond y rhan sy’n berthnasol i 
bortffolio’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol fel sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc  

 

Nid oes unrhyw ddyraniadau refeniw dangosol wedi’u pennu ar gyfer 2020-21. 
 
Gwnaed newidiadau i’r Weithred Gofal a Chymorth Cymdeithasol rhwng Cyllideb 
Ddrafft 2019-20 a Chyllideb Atodol 2018-19 yn dilyn trosglwyddo £1.1 miliwn o’r 
Llinell Wariant yn y Gyllideb Eiriolaeth i’r Weithred Cefnogi Plant. 

 
 
 
 
 

 
Maes 
Rhaglenni 
Gwariant 

CAFCASS 
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Gweithred CAFCASS Cymru 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Alldro 
terfynol 
2017-18  
£’000 

Alldro a 
ragwelir 
2018-19 * 
£’000 

Cymorth 
Cyntaf 
2018-19 
£’000 

Newidiadau 
 
 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 
£’000 

CAFCASS Cymru 10,219 10,298 10,267  10,267 
 
*Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn seiliedig ar y rhagolygon a ddarparwyd ddiwedd Medi 
2018 

 

Nid oes unrhyw ddyraniadau refeniw dangosol wedi’u pennu ar gyfer 2020-21. 
 
 
Ni wnaed unrhyw newidiadau i Weithred CAFCASS rhwng Cyllideb Ddrafft 2019-20 

a Chyllideb Atodol Gyntaf 2018-19. 
 
Mae gan y Cyfarwyddwr Cymunedau a Trechu Tlodi yn y gwasanaethau Addysg a 
Chyhoeddus gyfrifoldeb polisi am y Llinellau Gwariant yn y Gyllideb canlynol: 

 Cymorth i Ofal Plant a Chwarae; 

 Cymorth i Hawliau Plant; 

 Y Comisiynydd Plant;  

 Cymorth i Deuluoedd a Phlant. 

 
Mae cyllidebau yn cael eu monitro gan Dîm Cyllid EPS Operations sy’n cydweithio 
gyda Thîm Cyllid Gweithrediadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i sicrhau bod y MEG 
yn cael ei fonitro’n briodol yn ei gyfanrwydd.  
 
Mae gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol gyfrifoldeb polisi am y Llinellau Gwariant yn y Gyllideb 
canlynol: 

 Cefnogi Plant 

 Diogelu ac Eiriolaeth 

 CAFCASS Cymru 

 
Mae’r cyllidebau ar gyfer y Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn yn cael eu monitro 
gan Dîm Cyllid Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dyraniadau yn y MEG Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
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Maes 
Rhaglenni 
Gwariant 

Galluogi Plant a Chymunedau 

Gweithred Ymyryd yn Fuan, Atal a Chymorth 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Alldro 
terfynol 
2017-18  
£’000 

Alldro a 
ragwelir 
2018-19 * 
£’000 

Cymorth 
Cyntaf 
2018-19 
£’000 

Newidiadau 
 
 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 
£’000 

Atal ac Ymyrryd yn 
Gynnar ** 113,624 112,344 109,750 -109,750 0 

Grant Plant a 
Chymunedau** n/a 0  113,050 113,050 
CYFANSWM 113,624 112,344 109,750 3,300 113,050 
*Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn seiliedig ar y rhagolygon a ddarparwyd ddiwedd Medi 
2018 
** Nid yw’n adlewyrchu cyfanswm y Llinell Wariant yn y Gyllideb dim ond y rhan sy’n berthnasol i 
bortffolio’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol  

 
Nid oes unrhyw ddyraniadau refeniw dangosol wedi’u pennu ar gyfer 2020-21. 
 
Yn ystod 2018-19, bu inni brofi ffordd newydd o weithio mewn saith awdurdod lleol, 
gyda’r nod o ddod â nifer o grantiau ynghyd er mwyn atgyfnerthu gallu awdurdodau 
lleol a’u partneriaid i ddarparu gwasanaethau ataliol sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth 
gynnar ar gyfer y rhai â’r angen mwyaf. 
 
Mae’r gwerthusiad interim o’r gwaith yn y saith awdurdod lleol braenaru yn dangos y 
posibilrwydd o gyflawni canlyniadau gwell yn sgil gwasanaethau sydd wedi’u 
hintegreiddio’n well.  Mae’n rhaid i’r prosesau cynllunio, comisiynu a chyflenwi 
gwasanaethau sy’n adlewyrchu cymhlethdod bywydau pobl a’r rhyngberthynas 
rhwng eu hanghenion cefnogi fod y dull cywir.  Dim ond ers ychydig fisoedd y mae’r 
ardaloedd braenaru wedi dechrau eu gwaith ac mae cyfeiriad eu gwaith yn 
ymddangos yn addawol. 
 
Roedd y gwerthusiad yn pwysleisio’r safbwyntiau amrywiol a fodolai am y cyfleoedd 
ar gyfer alinio’r grantiau sydd wedi’u cynnwys yn y trefniadau braenaru.  Nododd 
aliniad naturiol rhwng y grantiau sy’n gysylltiedig â thai sy’n ffurfio rhan o’r Grant Atal 
ac Ymyrraeth yn Gynnar ac aliniad tebyg rhwng y grantiau nad ydynt yn gysylltiedig 
â thai.  Mae’r gwerthusiad interim yn dangos bod rhai o’r awdurdodau braenaru wedi 
llwyddo i alinio’r ddau faes hyn a bydd angen cynnal ymchwiliad pellach i weld a 
fyddai’n bosibl ailadrodd hyn ar draws pob awdurdod lleol. 
 
Ar ôl ystyried canlyniadau’r gwerthusiad yn ofalus, rydym wedi penderfynu y dylem 
rannu’r Grant Atal ac Ymyrraeth Gynnar yn ddau, gan wahanu’r grantiau sy’n 
gysylltiedig â thai a’r elfennau hynny nad ydynt yn ymwneud â thai, i’r holl 
awdurdodau lleol. 
 
O Ebrill 2019 byddwn yn sefydlu Grant Plant a Chymunedau, a fydd yn cwmpasu 
Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, y Gronfa Waddol, Hybu Ymgysylltiad Ymhlith 
Pobl Ifanc, Cronfa Dydd Gŵyl Dewi, Cymunedau am Waith a Mwy a Gofal Plant a 
Chwarae. 
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Byddwn hefyd yn cyflwyno Grant Cymorth Tai sengl, a fydd yn cwmpasu Cefnogi 
Pobl, Atal Digartrefedd a Gorfodaeth Rhentu Doeth Cymru. 
 
Bydd y trefniadau hyn yn parhau ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad hwn a byddant 
yn berthnasol i bob awdurdod lleol yng Nghymru.  Ni chynhwysir y Grant Cam-drin 
Domestig, y Grant Eiriolaeth Cenedlaethol a’r Grant Cydlyniant Cymunedol na’r 
Grant Cymorth Tai. 
 
Dyrannwyd £13.4 miliwn ychwanegol yn 2019-20 i adfer toriadau arfaethedig 
blaenorol i’r rhaglenni gan ddefnyddio £5 miliwn a glustnodwyd yn flaenorol ar gyfer 
y cynnig gofal plant, a dyrannu £8.4 miliwn ychwanegol o gronfeydd wrth gefn.  Bydd 
pob grant unigol a glustnodwyd yn flaenorol i ffurfio rhan o’r Grant Ymyrraeth, Atal a 
Chefnogi yn Gynnar yn ystod 2019-20 yn derbyn yr un gyllideb yn awr ag y 
gwnaethant yn 2018-19. 
 
Credwn fod nifer o fanteision i’r dull gweithredu hwn.  Bydd yn ein galluogi i weithio 
gyda phob un o’n partneriaid er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau hollbwysig yn 
cael eu hintegreiddio mor effeithiol â phosibl a bydd yn sicrhau y gallwn ystyried yn 
llawn y dystiolaeth a’r argymhellion sy’n deillio o bwyllgorau ac adolygiadau 
diweddar.    Bydd dyfodol y grantiau hyn yn cael ei benderfynu gan dystiolaeth y 
canlyniadau i bobl a chymunedau yng Nghymru. 
 
Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol a’n 
rhanddeiliaid ehangach, gan gynnwyd darparu cefnogaeth i ardaloedd nad ydynt yn 
ardaloedd braenaru, i ddatblygu’r trefniadau newydd i bwysleisio pwysigrwydd atal 
ac ymyrraeth gynnar. 
 
  
Gwnaed newidiadau i’r Weithred Ymyrryd yn Fuan, Atal a Chymorth rhwng 

Cyllideb Ddrafft 2019-20 a Chyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 o ganlyniad i: 

 trosglwyddo £2.3 miliwn i Linell Wariant yn y Gyllideb y Grant Plant a 

Chymunedau o’r Llinell Wariant yn y Gyllideb Cefnogi Gofal Plant a Chwarae 

yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 trosglwyddo £1 filiwn i Linell Wariant yn y Gweithle y Grant Plant a 

Chymunedau o’r Llinell Wariant yn y Gyllideb Cefnogi Pobl yn y MEG Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol. 

 
Yn ystod 2018-19, roedd y Llinell Wariant yn y Gyllideb Ymyrryd yn Gynnar, Atal 
a Chymorth yn cynnwys y dyraniadau grant canlynol mewn cysylltiad â phortffolio’r 
Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: 

 £73.772 miliwn mewn cysylltiad â Dechrau’n Deg 

 £35.978 miliwn mewn cysylltiad â Teuluoedd yn Gyntaf 

 cyfanswm o £109.750. 

 
Yn ystod 2019-20 bydd Llinell Wariant yn y Gyllideb y Grant Plant a 
Chymunedau yn cynnwys y dyraniadau grant canlynol mewn cysylltiad â 

phortffolio’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: 
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 £73.772 miliwn mewn cysylltiad â Dechrau’n Deg 

 £35.978 miliwn mewn cysylltiad â Teuluoedd yn Gyntaf 

 £2.3 miliwn mewn cysylltiad â’r Grant Gofal Plant y tu Allan i Oriau Ysgol 

 £1 filiwn mewn cysylltiad â’r Grant Dydd Gŵyl Dewi. 

 cyfanswm o £113.05 miliwn. 

 
Y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Trechu Tlodi yn y maes Addysg a Gwasanaethau 
Cyhoeddus sydd â’r cyfrifoldeb polisi am Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a 
Gofal Plant a Chwarae.  Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
Integreiddio sydd â’r cyfrifoldeb polisi am y Gronfa Dydd Gŵyl Dewi yn y 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Mae pob cyllideb yn cael eu monitro 
gan Dîm Cyllid Gweithrediadau Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol sy’n gyfrifol am ddosbarthu’r cyllid a 
ddarperir i awdurdodau lleol drwy’r Grant Cynnal Ardrethi ar gyfer plant sy’n derbyn 
gofal, mabwysiadu, maethu, amddiffyn a gwasanaethau plant anabl.  Awdurdodau 
unigol sy’n gyfrifol am bennu cyllidebu, yn unol â gofynion ac amgylchiadau eu 
poblogaeth leol. 
 

Datblygir a chymeradwyir y fformiwla cyllido gyda Llywodraeth Leol, drwy’r Is-grŵp 
Dosbarthu ac Is-grŵp Cyllid Cyngor Partneriaeth Cymru. 

 
Dyraniadau yn y MEG Addysg 
 

Maes 
Rhaglenni 
Gwariant 

Safonau Addysg a Hyfforddiant 

Gweithred Gweithred  

Llinell 
Wariant yn y 
Gyllideb 

Alldro 
terfynol 
2017-18  
£’000 

Alldro a 
ragwelir 
2018-19 
* 
£’000 

Cymorth 
Cyntaf 
2018-19 
£’000 

Newidiadau 
 
 
£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 
£’000 

Llinell 
Wariant 
yn y 
Gyllideb 

Seilwaith 
Addysg** 

3,009 
0 

2,238 
3,470 

566 
20,000 

37 
0 

529 
20,000 

860 
20,000 

CYFANSWM 
£5,008.00 

      
5,708 

20,566 37 
  20,529 

20,860 

*Mae’r alldro a ragwelir ar gyfer 2018-19 yn seiliedig ar y rhagolygon a ddarparwyd ddiwedd Medi 
2018 
** Nid yw’n adlewyrchu cyfanswm y Llinell Wariant yn y Gyllideb dim ond y rhan sy’n berthnasol i 
bortffolio’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol  

 
 

Gwnaed y newidiadau i’r Weithred Darpariaeth Ystadau da TG rhwng Cyllideb 

Ddrafft 2019-20 a Chyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 oherwydd y rhaglen gyfalaf o 
wariant a gymeradwywyd yn flaenorol a gyhoeddwyd yng Nghyllideb Derfynol 2018-
19. 
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Y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Threchu Tlodi o fewn Addysg a Gwasanaethau 
Cyhoeddus sydd â’r cyfrifoldeb polisi dros Dechrau’n Deg a’r Cynnig Gofal Plant. 
 
Mae cyllidebau yn cael eu monitro gan Dîm Cyllid Gweithrediadau Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
 

3. Tryloywder o ran dyraniadau ar gyfer plant a phobl ifanc 

Yn hytrach na chyflwyno naratif Cyllideb Ddrafft 2019-20 fel cyfres o benodau sy’n 
gysylltiedig â phob MEG, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y naratif ac esboniodd ein 
dyraniadau yn erbyn ein hymrwymiadau yn Ffyniant i Bawb a’r themâu trawsbynciol.  
Mae adran Blynyddoedd Cynnar y Gyllideb Ddrafft yn cyflwyno’r dyraniadau a’r 
newidiadau cyllidebol sy’n adlewyrchu fy mhortffolio. 
 
Yn 2019-20 roedd bwriad cwtogi’r Grant Ymyrraeth, Atal a Chefnogi yn Gynnar o 
£13.4 miliwn. Mae trosglwyddiad o £5 miliwn o’r Cynnig Gofal Plant a dyraniad 
pellach o £8.4 miliwn o gronfeydd wrth gefn wedi atal y toriadau hyn.  Bydd y 
grantiau unigol yn y Grant Plant a Chymunedau newydd, sydd â chyllideb o 
£135.442 miliwn yn derbyn yr un dyraniadau yn awr yn 2019-20 ag y gwnaethant yn 
2018-19.  
 
Mae’r gostyngiad o £5 miliwn yn y Cynnig Gofal Plant yn adlewyrchu’r ffaith bod y 
grant hwn yn seiliedig ar alw, ac ni fydd yn effeithio ar y cynlluniau i gyflwyno’r 
cynnig. 
 
Ni fydd y Gwasanaeth Eiriolaeth Cenedlaethol yn rhan o’r Grant Plant a 
Chymunedau mwyach ac o ganlyniad trosglwyddir £550,000 yn ôl i’r Llinell Wariant 
yn y Gyllideb Diogelu ac Eiriolaeth yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
o’r Grant Plant a Chymunedau yn y MEG Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 
 
Ni fu unrhyw newidiadau i gyllidebau cyfalaf Dechrau’n Deg a’r Cynnig Gofal Plant 
rhwng ffigurau’r gyllideb ddangosol ddrafft a gyhoeddwyd yng Nghyllideb 2018-19 a 
Chyllideb Ddrafft 2019-20. 
 

4. Gwerth am arian a chanlyniadau 
  
Mae sicrhau eglurdeb ynglŷn â’r defnydd effeithiol a wnawn o’n hadnoddau yn 
hollbwysig wrth gyflawni’r blaenoriaethau yn Symud Cymru Ymlaen a Ffyniant i 
Bawb.  Mae fy mlaenoriaethau yn glir a sicrhau bod hawliau plant yn ganolog i’n 
polisïau.  Yr wyf yn ymrwymedig i ddiddymu’r rhwystrau at gyflogaeth drwy greu’r 
cynnig gofal plant mwyaf hael unrhyw le yn y DU, gan ddarparu 30 awr yr wythnos o 
addysg gynnar a gofal plant yr wythnos wedi’i ariannu gan y llywodraeth ar gyfer pob 
rhiant sy’n gweithio sydd â phlant tair a phedair oed sy’n ei ddymuno am hyd at 48 
wythnos y flwyddyn.  Byddwn yn ystyried ffyrdd o sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal 
yn mwynhau’r un cyfleoedd bywyd â phlant eraill a diwygio’r ffordd y gofelir 
amdanynt os bydd angen. 
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Cynllunnir gwariant yn unol â’m blaenoriaethau; mae gennyf brosesau sefydledig ar 
waith i sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithiol at y dibenion a 
fwriadwyd.  Mae’r gweithdrefnau llywodraethu a monitro sydd ar waith yn adlewyrchu 
natur ein perthnasoedd gyda phartneriaid cyflenwi. 

 
Yn ystod y flwyddyn mae cyllidebau’n cael eu monitro’n fisol.  Mae timau’n cael eu 
herio i ddarparu esboniadau am amrywiaethau rhwng proffil cyllideb a’r alldro hyd yn 
hyn yn ogystal ag amrywiaethau rhwng cyllidebau a’r rhagolwg o’r alldro terfynol.  
Bydd unrhyw orwariant neu danwariant a nodir yn ystod y flwyddyn yn cael eu 
hadolygu a’u halinio lle bynnag y bo’n bosibl, gyda gorwariant a thanwariant o 
rannau eraill o’r portffolio plant. 
 
Mae awdurdodau lleol yn derbyn rhan o’u cyllid ar gyfer y gwasanaethau plant a 
theuluoedd gan Lywodraeth Cymru drwy’r Grant Cynnal Refeniw.  Nid yw’r grant 
hwn yn cael ei glustnodi oherwydd ystyrir mai’r awdurdodau lleol eu hunain sydd yn 
y sefyllfa orau i bwyso a mesur anghenion ac amgylchiadau lleol ac ariannu 
darpariaeth yn unol â hynny.  Ar ôl dosbarthu’r Grant Cynnal Refeniw, yr 
awdurdodau unigol sy’n gyfrifol am bennu cyllidebau, gan ystyried yr adnoddau eraill 
sydd ar gael iddynt, ar gyfer y gwasanaethau lleol a ddarperir ganddynt. 
 
Mae’r dull hwn o gyllido yn rhan allweddol o bolisi Llywodraeth Cymru, mai’r 
awdurdodau lleol eu hunain sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu gwasanaethau yn unol 
â gofynion ac amgylchiadau eu poblogaeth leol, ac maent yn atebol iddynt am y 
penderfyniadau a wneir ganddynt. 
 

 
5. Hawliau Plant ac ystyriaethau trawsbynciol eraill 
 
Fframwaith newydd ar gyfer asesiadau effaith 
 
Yn unol â phroses dau gam y gyllideb, a gyflwynwyd yn 2017, roedd yr Asesiad 
Effaith Integredig Strategol a gyhoeddwyd ar 2 Hydref yn canolbwyntio ar y 
penderfyniadau a nodwyd yng ngham amlinellol y Gyllideb ddrafft.  Roedd y cam 
hwn yn nodi ffynonellau cyllid Llywodraeth Cymru gan gynnwys pwerau pennu trethi 
a benthyca newydd Cymru, ynghyd â’r dyraniadau portffolio lefel uchel a’r 
penderfyniadau gwario.  Dilynwyd hyn gan gyhoeddi cynigion gwariant portffolio 
manwl ar 23 Hydref.  Mewn ymateb i’r adborth gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad 
Cenedlaethol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd hyn yn cynnwys 
Asesiad Effaith Integredig unigol o’r cynigion gwariant. 
 
Asesiad o’r Effaith ar Hawliau’r Plentyn sy’n berthnasol i’r portffolio 
 

Fel rhan o’r broses pennu cyllideb, mae cyfrifoldeb i ystyried penderfyniadau drwy 
nifer o lensys er mwyn gallu deall yr effaith.  Mae dull integredig yn ein galluogi i 
ddeall yn well effaith gyffredinol penderfyniadau ar y grwpiau gwahanol o bobl.  Mae 
rhai o’n cyfrifoldebau yn statudol ac mae pob un yn hollbwysig er mwyn cyflawni 
canlyniadau cadarnhaol.  Y rhain yw cydraddoldeb a hawliau dynol, hawliau plant, yr 
iaith Gymraeg, newid yn yr hinsawdd, prawfesur polisïau o safbwynt anghenion cefn 
gwlad, iechyd, bioamrywiaeth a datblygiad economaidd.  Mae anfantais 
economaidd-gymdeithasol yn ystyriaeth sylfaenol wrth asesu effaith penderfyniadau.  
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Mae’r Asesiad Effaith Integredig yn esbonio sut mae’r ystyriaethau hyn wedi llywio 
ein dyraniadau cyllideb strategol er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 
 
  
Asesiadau o’r Effaith ar Hawliau’r Plentyn (CRIA) a gynhelir gan Fyrddau 
Iechyd 
 
Mae’n ofynnol i Fyrddau Iechyd gynhyrchu cynllun integredig tair blynedd; fel rhan o’r 

gofynion cynllunio sydd wedi’u nodi yn fframwaith Cynllunio GIG Cymru, mae’n rhaid 

iddynt sicrhau bod gwasanaethau ar gyfer plant yn cael eu hintegreiddio drwy’r 

cynllun cyfan.  Yn ogystal, mae’n rhaid iddynt gadarnhau eu bod wedi ystyried 

gofynion yr asesiadau o effaith ar gydraddoldeb a dangos bod cynlluniau wedi’u 

datblygu yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn unol â’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy. 

Cyflwynir cynlluniau i Lywodraeth Cymru graffu arnynt, a rhoddir cyfle i’r maes polisi 

perthnasol graffu ar y cynlluniau er mwyn sicrhau bod yr holl feysydd blaenoriaeth yn 

cael eu cynrychioli’n ddigonol, a chymeradwyaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet yn 

dilyn hynny. 

Felly, mae sicrhau bod hawliau’r meysydd blaenoriaeth amrywiol yn cael eu 

hymgorffori mewn cynlluniau yn gyfrifoldeb i’r Byrddau Iechyd eu hunain.  Mae 

Llywodraeth Cymru yn monitro, yn rheoli perfformiad ac yn dwyn Byrddau Iechyd i 

gyfrif drwy amrediad o gyfarfodydd a chamau gweithredu amrywiol. 

 

CRIA a gynhelir gan CAFCASS 

Mae Atodiad A yn cynnwys copi o’r CRIA a gynhaliwyd ar y gyllideb ar gyfer 

CAFCASS, fel y’i diwygiwyd gan y Pwyllgor hwn yn ei adroddiad ar Gyllideb Ddrafft 
2018-19 ac a dderbyniwyd ar dudalen 25 ymateb Llywodraeth Cymru. 
 
 
Goblygiadau’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd 

Mae’r penderfyniad i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd wedi achosi ansicrwydd.  Mae 
Llywodraeth Cymru wedi sefydlu tîm penodol i gydlynu materion Pontio Ewropeaidd, 
sy’n gweithio’n agos gyda’r tîm presennol ym Mrwsel ac adrannau polisi. 
 
Oherwydd bod effeithiau Brexit mor bellgyrhaeddol mae nifer o adrannau 
Llywodraeth Cymru hefyd yn blaenoriaethu eu hadnoddau presennol ar gyfer delio â 
materion penodol Brexit.  Mae ail-flaenoriaethu adnoddau presennol yn ddull pwysig 
a chyfrifol ac yn un y bydd angen gwneud defnydd pellach ohono wrth i fwy o 
wybodaeth am newidiadau yn y dyfodol ddod i’r amlwg. 
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Mae datblygu polisïau yn blaenoriaethu ymgysylltiad drwy ymgynghori ar ein 
cynigion deddfwriaethol ac ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar beth fydd Brexit yn ei 
olygu iddynt hwy. 
 
Bu inni ymgynghori â phlant yn ystod 2018-19 ac yr ydym yn edrych yn awr ar 
opsiynau ar gyfer ymgynghori’n ymhellach â hwy yn 2019-20. 
 
 

6. Costau deddfwriaeth 
 
Mae asesu costau deddfwriaeth a’r effaith ar y rhai y maent yn effeithio arnynt yn 
rhan hollbwysig o’r broses datblygu polisi.  Cydnabyddir nad oes siec wag ar gyfer 
deddfwriaethau ac y bydd pob ymrwymiad newydd yn y MEG hwn yn cael ei dalu 
drwy doriad mewn maes arall. 
 
Dyna paham y mae pob bil yn destun asesiadau cadarn o’r costau a’r buddiannau, a 
gyflawnir drwy ymgynghori ac ymgysylltu â’n rhanddeiliaid yn y gwaith o ddatblygu’r 
asesiadau effaith rheoleiddiol sy’n cael eu paratoi ar gyfer Biliau’r Llywodraeth.  
Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod ein penderfyniadau yn cael eu hysbysu gan y bobl 
y byddant yn effeithio arnynt. 
 
Mae camau’n cael eu cymryd i wella eglurder a chysondeb yr Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol (RIA) ond bydd newidiadau i’r bil yn ystod y broses a ffactorau eraill yn 
anochel yn arwain at ryw amrywiaethau rhwng y costau amcangyfrifedig a’r cam RIA 
cyhoeddedig a’r costau gwirioneddol wrth weithredu.   
 
Dyraniadau ar gyfer darnau penodol o ddeddfwriaeth: 
 

Diddymu amddiffyniad cosb resymol 

Mae asesiad effaith rheoleiddiol yn cael ei lunio ar hyn o bryd i nodi costau a 
manteision y ddeddfwriaeth arfaethedig. Caiff yr asesiad ei gyhoeddi yn unol â 
gweithdrefnau arferol y Llywodraeth. 

Rydym wedi dyfarnu contract tair blynedd i SBW Advertising i gefnogi ein hymgyrch 
‘Magu Plant. Rhowch amser iddo’ rhwng 2018 a 2021, gyda dyraniad gwerth hyd at 
£325,000 ar gyfer 2019-20. Mae’r ymgyrch yn cefnogi ein polisi o annog dulliau 
cadarnhaol yn lle cosbi plant yn gorfforol, a byddwn yn datblygu’r dull hwn o 
weithredu ymhellach er mwyn cefnogi’r gwaith o weithredu’r bil arfaethedig yn ystod 
2019-20. 

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) 

Cwblhawyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil sy’n nodi’r costau a’r 
manteision yn llawn. Bydd y £40miliwn sydd ar gael yn ystod 2019-20 ar gyfer y 
cynnig Gofal Plant yn cefnogi’r gwaith o weithredu’r Bil Cyllido Gofal Plant. 

Nid oes unrhyw ddarnau eraill o ddeddfwriaeth yn berthnasol i’m portffolio. 
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7. Meysydd polisi penodol o fewn portffolio Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Iechyd  
 

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc, gan gynnwys 
CAMHS 
 
 
Dyraniadau ar gyfer CAMHS arbenigol ar gyfer 2019-20 gan fyrddau iechyd 
 
Mae byrddau iechyd yn gyfrifol am bennu eu cyllidebau eu hunain ar gyfer 
gwasanaethau iechyd meddwl, yn unol â’u hasesiadau o anghenion y boblogaeth a 
gofynion y cyllid a glustnodwyd ar gyfer iechyd meddwl.  Mae unrhyw gyllid 
ychwanegol y gallai Llywodraeth Cymru ei darparu i gefnogi darpariaeth gwasanaeth 
penodol yn ddarostyngedig i broses pennu cyllideb 2019-20. 
 
 
Swm a chanran gwariant iechyd meddwl a glustnodwyd gan Fyrddau Iechyd a 
ddyrannwyd ar gyfer CAMHS. 
 
Nid yw’r cyllid a glustnodwyd yn gwahaniaethu rhwng gwahanol wasanaethau iechyd 
meddwl ac nid ydym yn casglu’r data hwn. 
 
 
Monitro gwariant gwirioneddol ar CAMHS gan Fyrddau Iechyd  
 

Mae cyllid ychwanegol wedi’i dargedu ar gyfer y meysydd hyn wedi bod ar gael ers 
2015-16.  Mae hyn wedi cynrychioli £8 miliwn y flwyddyn ac rydym yn adolygu’r 
cynnydd a wneir i ddatblygu gwasanaethau a’u perfformiad yn rheolaidd.  Yn unol ag 
arfer arferol, ac ar ôl i wasanaethau newydd neu estynedig a ariannwyd gan y cyllid 
ychwanegol gael eu sefydlu a’u hymgorffori o fewn gwasanaethau CAMHS, mae’r 
cyllid yn cael ei gynnwys yn nyraniadau cyllido ehangach y bwrdd iechyd. 
 
 
Y gyllideb ragamcanol ar gyfer gwasanaethau CAMHS ar gyfer 2019-20, 2020-
21 a 2021-22.  
 
Byrddau iechyd sy’n gyfrifol am bennu eu cyllidebau ar gyfer gwasanaethau iechyd 
meddwl, yn unol â’u hasesiadau o anghenion y boblogaeth a gofynion y cyllid a 
glustnodwyd ar gyfer iechyd meddwl.  Mae unrhyw arian ychwanegol y gallai 
Llywodraeth Cymru ei ddarparu i gefnogi darpariaeth gwasanaeth benodol yn 
ddarostyngedig i broses pennu cyllideb 2019-20.  Fodd bynnag, nodir bod y maes 
hwn yn un sydd wedi’i amlygu fel blaenoriaeth yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer proses 
pennu cyllideb 2019-20. 
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Sut y bydd y blaenoriaethau yn y Rhaglen Er Lles Plant a Phlant a Phobl Ifanc 
yn cael eu cyflawni ar gyfer 2019-20.  
 
Mae’r Rhaglen Er Lles Plant a Phlant a Phobl Ifanc yn y broses o gwblhau ei 
chynllun gwaith 2019-20 ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd mis Medi 2019.  Ar ôl 
cytuno arno, byddwn yn ymgysylltu â’r arweinwyr rhaglenni i gytuno ar y cynllun a 
chytuno pa adnoddau sydd eu hangen er mwyn cyflawni ei hamcanion, beth yw 
statws y rhain yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer darpariaeth 
iechyd meddwl plant a phobl ifanc, fodd bynnag, dylid nodi bod llawer o’r gwaith hwn 
wedi’i gynnwys yn yr adroddiad Mind Over Matter. 
 
Nid oes gan y rhaglen ei hun gyllid penodol, ar wahân i ddarparu’r tîm canolog.  Rôl 
graidd y tîm hwn yw cynorthwyo byrddau iechyd a sefydliadau eraill i gyfeirio eu 
cyllid ar gyfer cyflawni blaenoriaethau’r rhaglen. 
 
 

Iechyd meddwl Amenedigol 
 
Dyraniadau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol 
 

Byrddau iechyd sy’n gyfrifol am bennu eu cyllidebau ar gyfer gwasanaethau iechyd 
meddwl, yn unol â’u hasesiadau o anghenion y boblogaeth a gofynion y cyllid a 
glustnodwyd ar gyfer iechyd meddwl.  
 
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i wella gwasanaethau iechyd meddwl 
amenedigol.  Ers 2015 rydym wedi buddsoddi £1.5 miliwn y flwyddyn yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol ar draws Cymru, sy’n helpu i nodi, trin a 
rheoli salwch meddwl cyn ac ar ôl geni baban.  Nid yw hyn wedi newid ers cyllideb 
ddrafft 2018-19. 
 
Mae byrddau iechyd wedi cael cyfle hefyd i gyflwyno cynigion ychwanegol er mwyn 
cynyddu capasiti gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol o’r gronfa trawsnewid 
iechyd meddwl sy’n werth £7 miliwn. 
 
Cafwyd cydnabyddiaeth hefyd yn y Gyllideb Ddrafft bod angen buddsoddiad pellach 
yn y maes hwn.  Felly, bydd hyn yn cael ei ystyried fel rhan o’r drafodaeth fanwl ar y 
broses o bennu cyllideb. 
 
 
Dyraniadau i sefydlu gwasanaethau iechyd mewnol amenedigol ar gyfer 
cleifion mewnol 
 
Mae’r Byrddau Iechyd Lleol yn cwblhau yn awr eu cynigion drwy drefniadau Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) ar gyfer gwasanaethau cleifion 
mewnol ac nid ydym wedi darparu unrhyw gyllid ychwanegol penodol yn benodol at 
y diben hwn. 
 
Fodd bynnag, gall byrddau iechyd gyflwyno cynigion hefyd ar gyfer elfennau cyfalaf y 
prosiect hwn drwy’r broses Buddsoddi yn Seilwaith y GIG. 
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Noder hefyd y sylw uchod mewn cysylltiad â’r trafodaethau sy’n parhau ar gyllideb 
2019/20. 
 

Gwasanaethau newyddenedigol 
 
Dyraniadau ar gyfer cyflawni Safonau Newyddenedigol Cymru Gyfan; 

 
Mae Rhwydwaith Newyddenedigol Cymru yn darparu cyngor amserol ar sail 
tystiolaeth i Fyrddau Iechyd, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 
(WHSSC) a Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â gwasanaethau newyddenedigol.  
Yn ystod Hydref 2016, symudodd Rhwydwaith Newyddenedigol Cymru i 
Gydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru, a gynhelir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar ôl 
bod o dan ymbarél WHSSC cyn hynny. 
 
Mae Rhwydwaith Newyddenedigol Cymru yn sicrhau bod cynnydd yn cael ei 
fonitro’n rheolaidd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn.  Bu i’r Rhwydwaith 
Newyddenedigol ddiwygio’r safonau Newyddenedigol, gyda’r 3ydd Argraffiad yn cael 
ei gymeradwyo gan Grŵp Llywio’r Rhwydwaith Newyddenedigol ym Medi 2017.  
Mae’r safonau’n defnyddio’r dystiolaeth a’r canllawiau arfer gorau diweddaraf er 
mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol yn glinigol ac yn weithredol.  Mae datblygiadau 
newyddenedigol o bob cwr o’r Deyrnas Gyfunol yn dylanwadu arnynt ac maent yn 
ystyried argymhellion gan Gymdeithas Meddygaeth Amenedigol Prydain (BAPM), y 
Rhaglen Archwilio Newyddenedigol Cenedlaethol (NNAP), a Choleg Brenhinol 
Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH), Bliss a safonau eraill a gyhoeddwyd yn Lloegr 
a’r Alban. 
 
O ddechrau 2019 gofynnir i Fyrddau Iechyd hunanasesu yn flynyddol yn erbyn y 
Safonau, fel rhan o broses adolygu cymheiriaid sy’n cael ei datblygu yn awr gan 
Gydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru yn awr. 
 
Mae’r Rhwydwaith Newyddenedigol yn datblygu dangosfwrdd Newyddenedigol ar 
gyfer Cymru Gyfan, a fydd yn darparu gwybodaeth ar weithgareddau a pherfformiad; 
darparu sicrwydd ar ansawdd gwasanaethau newyddenedigol yng Nghymru; darparu 
llwyfan ar gyfer monitro mesur NNAP ar sail Cymru gyfan; cefnogi ceisiadau busnes 
WHSSC a Llywodraeth Cymru am wybodaeth ar y ddarpariaeth o wasanaethau 
newyddenedigol. 
 

Y blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau newyddenedigol 
  
Ymhlith y blaenoriaethau ar gyfer y gwasanaethau Newyddenedigol yn y 12 mis 
nesaf mae gweithio gyda’r Rhwydwaith Newyddenedigol i sicrhau trafnidiaeth 24 
awr, gwasanaeth trafnidiaeth newyddenedigol 7 niwrnod yr wythnos ar draws De 
Cymru a sicrhau bod y capasiti gofal critigol gyda’r gweithlu priodol ar waith ar draws 
De Cymru.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i Fyrddau Iechyd weithio 
gyda’r Rhwydwaith Newyddenedigol i sicrhau bod eu cynlluniau gwasanaethau 
newyddenedigol yn ddigon cadarn i gyflawni Safonau Newyddenedigol Cymru Gyfan 
a gwelliannau ar draws y gwasanaeth. 
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Sut y bydd y dyraniad cyllideb 2019-20 yn helpu i ysgogi newid / cyflawni 
gwelliannau perfformiad 
 
Mae gwasanaethau newyddenedigol byrddau iechyd yn cael eu hariannu drwy 
ddyraniad refeniw blynyddol yn ôl disgresiwn a bydd byrddau iechyd yn pennu eu 
blaenoriaethau lleol ar gyfer gwasanaethau newyddenedigol yn eu Cynlluniau Tymor 
Canolig Integredig, a fydd hefyd yn nodi eu dyraniad cyllideb newyddenedigol i 
WHSSC ar gyfer 2018-19.  WHSSCC sy’n rheoli’r mwyafrif o gyllideb byrddau iechyd 
ar gyfer comisiynu Gofal Dwys Newyddenedigol (Lefel 4) a gwasanaethau 
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, bydd Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi ychydig o dan £110 
miliwn mewn datblygiadau newyddenedigol ar hyd a lled Cymru.  Gwneir y 
buddsoddiad mewn nifer o safleoedd aciwt allweddol yng Nghymru, gyda’r nod o 
leihau nifer yr achosion o drosglwyddo mamau a babanod drwy ddarparu 
amgylchedd arbenigol, gyda’r gofod angenrheidiol, i sicrhau bod y gofal a roddir i 
fabanod yn ddiogel ac effeithiol.  Bydd y cyllid ar draws y cyfnod hwn yn cynnwys: 

 buddsoddi £19 miliwn yn y Ganolfan Gofal Dwys Newyddenedigol Isranbarthol 

(SuRNICC) yn Ysbyty Glan Clwyd, a agorwyd gan Brif Weinidog Cymru ym Medi 

2018; 

 dyrannwyd £37 miliwn ar gyfer y datblygiadau Cam II  yn Ysbyty Athrofaol 

Caerdydd, a ddylai gael ei gwblhau yn 2019; 

 dyrannwyd £25 miliwn ar gyfer Cam II y cynllun Menywod a Phlant yn Ysbyty 

Glangwili, Caerfyrddin, a ddylai gael ei gwblhau yn 2020; 

 dyrannwyd £10 miliwn ar gyfer Capasiti Newyddenedigol ac Ôl-enedigol ar safle 

Ysbyty Singleton, a ddylai gael ei gwblhau ddiwedd 2019; 

 dyrannwyd £6 miliwn ar gyfer gwaith ar yr uned newyddenedigol yn Ysbyty 

Tywysog Charles, Merthyr Tudful a dylai gael ei gwblhau yn 2018; 

 buddsoddi £2 filiwn mewn gwaith ar uned newyddenedigol safle Ysbyty Brenhinol 

Gwent, Casnewydd, a agorwyd yn ystod gwanwyn 2017  

 buddsoddi £10 miliwn yng ngham 1 gwaith newyddenedigol yn Ysbyty Athrofaol 

Cymru a Glangwili er mwyn galluogi buddsoddiad pellach. 

 
 
 

Gweithredu’r Fframwaith Nyrsio Ysgolion 
 
Dyraniadau ar gyfer y fframwaith nyrsio ysgolion 

 
Mae grŵp gweithredu a monitro wedi’i sefydlu gyda chynrychiolaeth o bob bwrdd 

iechyd.  Y gyllideb ar gyfer 2018-19 oedd £4,000 ar gyfer darparu cynhadledd arfer 

gorau ar ddechrau 2019 a £3,000 ar gyfer melin drafod arweinyddiaeth i ddatblygu 

cymysgedd sgiliau o fewn y gweithlu ymwelwyr iechyd / nyrsio ysgolion.  Mae hyn yn 

gysylltiedig â £3,000 ar gyfer melin drafod ymwelwyr iechyd / nyrsio ysgolion ar y cyd 

yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 
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Hyd nes y bydd y digwyddiadau hyn wedi’u cynnal ac y bydd y camau nesaf wedi’u 

cyflwyno yn y fframwaith, ni allwn amcangyfrif unrhyw wariant cysylltiedig yn gywir ar 

gyfer 2019-20. 

 
 
Costau ychwanegol a ragwelir ar gyfer gweithredu rhan 2 y fframwaith nyrsio 
ysgolion – nyrsio mewn ysgolion arbennig, pan gaiff ei gyhoeddi. 

 

Dyrannwyd cyllideb o £5,000 ar gyfer 2018-19.   Mae’r gyllideb hon wedi’i dyrannu ar 

gyfer digwyddiad lansio a digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn y flwyddyn 

nesaf er mwyn cefnogi ei weithrediad.  Ni ragwelir unrhyw gostau ychwanegol yn y 

cyfnod hwn. 

Rhagwelir cyllideb o £5,000 i gefnogi’r cyflwyniad yn 2019-20. 

 
 

Gordewdra Plant 
 
Dyraniadau gofynnol arfaethedig ar gyfer gweithredu’r strategaeth 
genedlaethol arfaethedig ar ordewdra 
 
Byddwn yn ymgynghori ar y cynllun pwysau iach drafft ar gyfer Cymru yn 
ddiweddarach eleni, gyda fersiwn terfynol y cynllun yn cael ei gynhyrchu erbyn 
Hydref 2019.  Ar y cam hwn, heb unrhyw gynigion cadarn wedi’u cadarnhau, ni 
wnaed unrhyw benderfyniadau ar y cyllid sy’n ofynnol, y tu hwnt i’r cyllid sydd ei 
angen i ddatblygu’r cynllun. 
 
Bydd byrddau iechyd lleol yn parhau i ddyrannu cyllid ar gyfer gweithredu’r Llwybr 
Gordewdra ar gyfer Cymru yn eu hardaloedd perthnasol. 
 
 
Ardoll y diwydiant diodydd meddal 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgresiwn ar sut y mae’n dewis defnyddio cyllid 
canlyniadol gan Lywodraeth y DU.  Ochr yn ochr â chyflwyno’r ardoll, mae 
Llywodraeth y DU wedi cynyddu gwariant mewn nifer o feysydd yn Lloegr.  O 
ganlyniad, rydym wedi derbyn rhywfaint o gyllid sydd eisoes wedi’i ddyrannu mewn 
cyllidebau dilynol, yn unol â’n blaenoriaethau. 
 
Diben y dreth siwgr oedd cymell gweithgynhyrchwyr i addasu eu cynhyrchion drwy 
leihau’r swm o siwgr sydd ynddynt.  Mae’r arwyddion cynnar yn galonogol.  Mae 
tystiolaeth eisoes o ostyngiad yn y lefel o siwgr mae plant yn ei fwyta drwy ddiodydd 
llawn siwgr, o ganlyniad i weithgynhyrchwyr yn addasu eu cynhyrchion cyn i’r dreth 
siwgr gael ei chyflwyno.  Mae mwy na 50% o weithgynhyrchwyr wedi newid eu 
fformiwlâu i leihau siwgr, yn ôl ffigurau gan y Trysorlys. 
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Darparu adnoddau ar gyfer Y 1000 Diwrnod Cyntaf / Hwb Cymorth ACE  
 
Hwb Atal a Chymorth ACE Cymru 
 
Mae mynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE) yn 
flaenoriaeth i’r Llywodraeth hon.  Mae’n awyddus i greu ‘gwasanaethau cyhoeddus 
sy’n ymwybodol o ACE’, ac un o’r ffyrdd y mae’n gweithio i gyflawni hyn yw drwy 
gefnogi datblygiad Hwb Cymorth ACE ar gyfer Cymru. 
 
Bwriedir i’r Hwb fod yn ganolfan wybodaeth ac arbenigedd i helpu sefydliadau, 
cymunedau ac unigolion i fod yn ACE-wybodus, i godi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o ACE a chefnogi gweithrediadau ar y cyd er mwyn mynd i’r afael ag 
ACE.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £400,000 ar gyfer 2018-19, £300,000 a 
£100,000 o’r cyllidebau Cymunedau ac Addysg yn y drefn honno. 
 
Cafwyd cytundeb mewn egwyddor i barhau â’r cyllid ar gyfer 2019-20 ar lefel debyg, 
yn ddarostyngedig i gymeradwyo’r cynllun cyflawni 3 blynedd. 
 
Yn ogystal â’r cyllid uniongyrchol hwn, mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi gwaith i 
atal ACE a lliniaru eu heffaith drwy ei rhaglenni cefnogi plant a theuluoedd, 
Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf, a mentrau eraill gan gynnwys Plant yn 
Gyntaf a’r ymgyrch Magu Plant ‘Rhowch Amser Iddo’. 
 
 
Gwaith Y 1,000 Diwrnod Cyntaf a’r Rhaglen Plant Iach Cymru 
  

Mae’r ffocws ar y 1000 diwrnod cyntaf, yn ystod beichiogrwydd a hyd at ail ben-
blwydd plentyn yn cydnabod y corff cynyddol o dystiolaeth ryngwladol y byddai 
blaenoriaethu adnoddau yn y blynyddoedd cynnar iawn yn creu buddiannau gydol 
oes ychwanegol a gwell elw ar fuddsoddiad i gymdeithas a’r gwasanaethau 
cyhoeddus. 
 
Mae Rhaglen Gydweithredol Y 1,000 Diwrnod Cyntaf yn cael ei chyflenwi gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ar ran Cymru Well, sy’n bartneriaeth o arweinwyr strategol o’r 
sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yng Nghymru.  Mae’r rhaglen yn gweithio 
i hwyluso gweithrediadau lleol drwy hwyluso cyrff gwasanaethau cyhoeddus i 
ddefnyddio dull cydweithredol i wella canlyniadau yn y 1,000 diwrnod cyntaf.  Hefyd, 
mae’r rhaglen yn nodi ac yn cyfathrebu’r cyfleoedd sy’n bodoli i ddatblygu gwydnwch 
a chynyddu ffactorau amddiffynnol, atal problemau rhag datblygu i ddechrau ac 
ymyrryd yn gynharach pan fydd risgiau’n cael eu nodi. 
 
Mae’r cyd-destun deddfwriaethol y mae menter Cymru Well yn bodoli ynddo yn 
cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Mae hefyd yn cael ei lywio gan egwyddorion Gofal 
Iechyd Darbodus a gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael 
yng Nghymru. 
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Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn pennu’r cyfeiriad allweddol ar gyfer byrddau 
iechyd yng Nghymru, gyda ffocws ar ymyrraeth gynnar, a gynlluniwyd i sicrhau bod 
gan blant yr iechyd gorau. 
 
Mae’r Rhaglen yn ymrwymedig i ddiogelu iechyd a llesiant plant drwy gyflwyno 
amrediad o fesurau ataliol ac ymyrraeth gynnar ar sail tystiolaeth a chyngor ac 
arweiniad i gefnogi rhieni i fagu plant a gwneud dewisiadau ar gyfer ffordd o fyw iach 
yn ogystal â nodi teuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol. 
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8. Meysydd polisi penodol ym mhortffolio’r Gweinidog Plant, Pobl 
Hŷn a Gofal Cymdeithasol. 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-20  

Cymorth i Deuluoedd £3.122 miliwn £3.122 miliwn 

 

Mae’r dyraniad Cymorth i Deuluoedd yn darparu cyllid ar gyfer amrediad o feysydd 
polisi, gan gynnwys yr ymgyrch Magu Plant. Rhowch Amser Iddo, Rhaglen 
Integreiddio y Blynyddoedd Cynnar a Hwb Cymorth ACE. 
 
 

 
 

Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-20  

Refeniw Dechrau’n Deg £73.772 miliwn £73.772 miliwn 

Cyfalaf Dechrau’n Deg £566,000 £529,000 

 
Nid yw cyllideb refeniw Dechrau’n Deg wedi newid ers 2018-19 ac mae’n cadarnhau 
ein hymrwymiad parhaus i’r rhaglen bwysig hon.  Mae hyn yn adfer y lefelau cyllido 
i’r toriadau a gynlluniwyd yn flaenorol ar gyfer y rhaglen hon.  Mae cadw’r lefel hon o 
gefnogaeth yn dangos ein bod yn blaenoriaethu ymyrraeth gynnar, gwaith atal a 
chefnogi er mwyn darparu’r dechrau gorau mewn bywyd i blant.  O 1af Ebrill 2019, 
bydd y grant refeniw Dechrau’n Deg yn dod yn rhan o’r Grant Plant a Chymunedau 
mwy. 
 
Mae adolygiad yn cael ei gynnal o’r rhaglen a gwneir hynny mewn ymgynghoriad 
llawn â’r awdurdodau lleol sy’n darparu’r rhaglen hon ar lawr gwlad.  Rydym yn 
awyddus i adeiladu ar gyflawniadau sylweddol y rhaglen a dysgu o’r hyn sy’n 
gweithio’n dda, yn arbennig sut y gallwn atgyfnerthu trefniadau gwaith partneriaeth, 
cydweithredol ac amlasiantaeth ar draws y sectorau, wrth gefnogi plant a’u 
teuluoedd. 
 
Yn dilyn cwblhau Cam 2 yr adolygiad, rhoddwyd y gallu i Awdurdodau Lleol 
ddefnyddio hyd at 10% o’u cyllideb refeniw i ariannu Allgymorth, ar yr amod nad yw 
hynny’n cael effaith negyddol ar neu’n tynnu sylw oddi ar ethos ac integredd y 
rhaglen, nac yn lleihau’r nifer o blant o fewn ardal Dechrau’n Deg a allai elwa o’r 
rhaglen.  Fodd bynnag, mae yn galluogi Awdurdod Lleol nad ydynt wedi cyflawni eu 
CAP (y nifer targed o blant a bennwyd ar eu cyfer gan Lywodraeth Cymru) i 
ddefnyddio’r hyblygrwydd i gefnogi plant ychwanegol er mwyn cyflawni eu CAP.  Pan 
fydd awdurdod lleol eisoes yn gweithredu i’w huchafswm CAP, mae’n llai tebygol y 
gallant ymestyn y ddarpariaeth allgymorth. 
 
Ers ei gyflwyno, mae Dechrau’n Deg wedi buddsoddi mwy na £62.5 miliwn o gyfalaf 
yn datblygu’r seilwaith sydd ei angen ar hyd a lled Cymru i gyflenwi’r rhaglen.  Mae 
hyn yn cynnwys creu lleoliadau gofal plant newydd i ddarparu tua 9,000 o leoedd 
rhan amser, o safon uchel, sydd eu hangen ar gyfer plant 2-3 oed a buddsoddiad 
sylweddol ar gyfer datblygu adeiladau ar gyfer y timau aml-asiantaeth sy’n cyflenwi’r 
rhaglen.  Y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2019-20 yw £566,000 ac mae awdurdodau lleol 
yn cael eu hannog i fabwysiadu dull gweithredu strategol at gynllunio rhaglenni 
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cyfalaf, gan gynnwys Ysgolion yr 21ain Ganrif a’r Cynnig Gofal Plant er mwyn i 
flaenoriaethau allweddol gael eu cyflawni mewn ffordd fwy cydgysylltiedig. 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Teuluoedd yn Gyntaf £35.978 miliwn £35.978 miliwn 

 
Nid yw cyllideb Teuluoedd yn Gyntaf wedi newid ers 2018-19 ac mae’n cadarnhau 
ein hymrwymiad parhaus i’r rhaglen bwysig hon.  Mae hyn yn adfer y lefelau cyllido 
i’r toriadau a gynlluniwyd yn flaenorol ar gyfer y rhaglen hon.  Mae’r buddsoddiad 
parhaus hwn yn helpu teuluoedd i greu amgylcheddau cefnogol a chyfoethog i’w 
plant, ac mae’n helpu i leihau’r achosion o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 
sy’n effeithio ar ganlyniadau tymor hwy. 
 
 

 
 

Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Cymorth i Oofal a 
Chwarae Plant 

£30.345 miliwn £43.351 miliwn 

 
Mae darparu’r cynnig gofal plant hwn yn cefnogi teuluoedd sy’n gweithio sydd â 

phlant tair a phedair oed ar hyd a lled Cymru, gan helpu rhieni i dderbyn cynigion am 
swyddi a chynyddu eu dewisiadau cyflogaeth, a gwella amgylchiadau eu teuluoedd.  
Mae’r cynlluniau i gyflwyno’r cynnig yn llawn erbyn 2020 yn mynd rhagddynt yn dda 
ac mae’r adborth cynnar gan yr ardaloedd braenaru cyntaf yn awgrymu ei fod yn 
cael effaith gadarnhaol, drwy gynorthwyo rhieni yn ariannol a’u galluogi i gydbwyso 
pwysau gwaith a bywyd teuluol. 
 
Bydd cyllid o £40 miliwn ar gael yn 2019-20 i gefnogi cyflwyniad cynnar y cynnig 
gofal plant drwy raglen dreigl ar sail galw.  Mae hyn yn ostyngiad o £5m o’r gyllideb a 
gyhoeddwyd yn flaenorol yn 2018-19, mewn ymateb i’r lefelau arfaethedig a fydd yn 
defnyddio’r cynnig a’r amcanestyniadau presennol.  Ni fydd y gostyngiad yn effeithio 
ar y cyflwyniad arfaethedig.  Rydym hefyd yn buddsoddi £60m o gyllid cyfalaf dros 
dair blynedd o 2018-19 er mwyn cefnogi cyd-leoliad darpariaeth bresennol y Cyfnod 
Sylfaen gyda darpariaeth Cynnig Gofal Plant newydd ar un safle, lle bynnag y bo’n 
bosibl, ac i sicrhau bod gofal plant digonol ar gael yn yr ardaloedd cywir, gyda ffocws 
penodol ar ddatblygu darpariaeth newydd mewn ardaloedd lle nad oes 
gwasanaethau gofal plant yn awr, yn arbennig ardaloedd gwledig a difreintiedig. 
 
Mae gan y cynnig gofal plant y potensial i fod yn gatalydd ar gyfer trawsnewid y 
sector gofal plant yn fwy cyffredinol, gan gynyddu hygyrchedd, fforddiadwyedd ac 
argaeledd gofal plant i bob rhiant ac i blant o bob oed.  Bydd hyn yn adeiladu ar y 
cymorth arall yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer gofal plant a’r sector chwarae, gan 
gynnwys: 
 

 Darparu £1.43 miliwn y flwyddyn i’r consortia Cwlwm, sy’n cynnwys y pum prif 
sefydliad gofal plant yng Nghymru, er mwyn cynorthwyo’r sector gofal plant a’n 
helpu ni i ddatblygu datrysiadau gofal plant arloesol a hyblyg a fydd yn cyflawni 
anghenion teuluoedd. 
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 Darparu £360,000 y flwyddyn i Chwarae Cymru: darparu cymorth strategol i 
Awdurdodau Lleol a phartneriaid ar gyfer gweithredu’r Ddyletswydd Cyfleoedd 
Chwarae Digonol; datblygu canolfan ragoriaeth ryngwladol ar sail chwarae; 
darparu cyngor i Lywodraeth Leol am bob maes polisi sydd â chysylltiad â 
chwarae; a darparu 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.  Bydd y cyllid yn cael ei 
ddyrannu i Gofal Cymdeithas Cymru er mwyn cefnogi cyflwyniad y cynllun 
gweithlu 10 mlynedd a gyhoeddir yn Rhagfyr 2017, gan gynnwys cyfres newydd 
o gymwysterau gofal plant a gyhoeddir ym Medi 2019. 
 

 Fel rhan o’n rhaglen Prentisiaethau a defnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop fe 
wnaethom gyflwyno ein rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant er mwyn cefnogi 
ymarferwyr presennol i uwchsgilio ar draws lefelau 2 a 3.  Mae’r rhaglen hon wedi 
llwyddo i ddarparu cymorth a chyfleoedd i fwy na 950 o ymarferwyr presennol 
uwchsgilio.  Rydym yn bwriadu adeiladu ar lwyddiant Cynnydd ar gyfer 
Llwyddiant ac rydym yn ystyried estyniad i’r rhaglen yn awr, a fydd yn galw am 
arian cyfatebol. 

 

 Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda NDNA (National Day Nursery 
Association) i ddatblygu ein prosiect ‘Childcare Works’, sy’n ceisio cefnogi’r rhai 
sy’n ddi-waith yn awr ond sy’n meddu ar y sgiliau a’r rhinweddau personol cywir i 
weithio gyda’n plant ieuengaf.  Yn ogystal â darparu profiad gwaith, mae’r 
prosiect hwn yn darparu hyfforddiant cyflwyniadol pwrpasol i alluogi cyfranogwyr i 
ddilyn gyrfa yn y sector.  Rydym wedi gweld nifer o ganlyniadau cadarnhaol gyda 
llawer o gyfranogwyr wedi sicrhau cyflogaeth barhaol.  Rydym yn ystyried cynnig 
ar gyfer ail Gam yn awr, a allai weithredu ar draws Cymru gyfan. 

 
Yn ogystal, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ym Medi y bydd pob 
meithrinfa ddydd plant yng Nghymru, o Ebrill 2019, wedi’u heithrio rhag talu ardrethi 
annomestig mewn pecyn o gymorth sy’n werth £7.5 miliwn dros dair blynedd.  Mae’r 
cymorth ychwanegol hwn i ddarparwyr gofal plant yn cefnogi busnesau lleol yn 
ogystal â chefnogi cyflwyniad y cynnig gofal plant a fydd, yn ei dro, yn gwneud 
cyfraniad pwysig i’n huchelgeisiau yn y flaenoriaeth y blynyddoedd cynnar. 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Plant yn Gyntaf £100,000 0 

 
Nid yw Plant yn Gyntaf yn rhaglen sy’n cael ei hariannu.  Mae yna bum ardal Arloesi 
Plant yn Gyntaf ar hyn o bryd, sy’n cael eu cefnogi gan Lywodraeth Leol, ac maent 
yng Nghwm Taf, Gwynedd, Casnewydd, Caerffili a Sir Gaerfyrddin. 
 
Er nad yw Plant yn Gyntaf yn rhaglen sy’n cael ei hariannu, mae Llywodraeth Cymru 
wedi cynnig cyllid sbarduno o £20,000 i bob ardal Arloesi i’w helpu i ddatblygu’r dull 
gweithredu.  Bydd y grant hwn, sy’n gyfanswm o £100,000, ond ar gael ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2018-19.  Mae ardaloedd arloesi wedi cyflwyno eu cynlluniau ar 
sut y maent yn bwriadu defnyddio’r cyllid hwn a bydd cynnydd yn cael ei fesur a’i 
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werthuso yn erbyn eu cynllun cytunedig.  Bydd yr ardaloedd Arloesi yn cyflwyno 
adroddiad cynnydd yn ystod haf 2019. 
 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Gwasanaethau 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 

O fewn y Grant Cynnal 
Refeniw 

O fewn y Grant Cynnal 
Refeniw 

 
Darperir y cyllid ar gyfer y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd drwy Grant 
Cymorth Refeniw'r Awdurdod Lleol.  Er bod grant neu drefniant contract wedi bod ar 
waith yn flaenorol gan ddarparu cymorth allanol i’r rhwydwaith Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd, mae’r Isadran Plant a Theuluoedd yn darparu cymorth 
uniongyrchol i’r Rhwydwaith hwn yn awr er mwyn sicrhau bod ymwybyddiaeth o 
bolisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, a allai effeithio ar blant 
a theuluoedd a galluogi i arfer da gael ei rannu ar hyd a lled Cymru. 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Cymorth Rhianta £0.4 miliwn £0.4 miliwn 

 
Nodwyd cyllideb o £0.4 miliwn er mwyn datblygu gwaith rhianta cadarnhaol y 
flwyddyn nesaf drwy Magu Plant.  Rhowch Amser Iddo. 
 
Rydym wedi dyfarnu contract tair blynedd i SBW Advertising i gefnogi ein hymgyrch 
Magu Plant. Rhowch Amser Iddo rhwng 2018 a 2021.  Mae’r ymgyrch yn cefnogi ein 
polisi o annog dewisiadau amgen cadarnhaol i gosbi corfforol, a byddwn yn datblygu 
ein dull gweithredu ymhellach er mwyn cefnogi’r Bil arfaethedig yn ystod 2019-20. 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Diogelu £0.560 miliwn £0.560 miliwn 

 
Mae cyllid ar gyfer Diogelu yn cefnogi gweithrediad Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 2014) yn bennaf ac yn hyrwyddo 
agenda ataliol er mwyn gwella canlyniadau i blant ac oedolion mewn perygl. 
 
Mae’r blaenoriaethau diogelu ar gyfer 2018-19 yn cael eu cynnwys o dan Symud 
Cymru Ymlaen.  Y blaenoriaethau allweddol ar gyfer Diogelu yw: Datblygu a 
Gweithredu Polisi Diogelu, cynnwys adolygiad o Weithdrefnau Diogelu Cymru, 
cefnogi Wythnos Ddiogelu 2018, datblygu polisi a chanllawiau arfer diogelu a 
chefnogi’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (y Bwrdd Cenedlaethol) a 
Byrddau Diogelu rhanbarthol. 
 
Mae Symud Cymru Ymlaen yn datgan y byddwn yn “archwilio ffyrdd o sicrhau bod 
plant mewn gofal yn mwynhau’r un cyfleoedd mewn bywyd â phlant eraill, a diwygio’r 
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ffordd y gofelir amdanynt os bo angen”.  Mae datblygu’r Gofal Cymdeithasol hwn 
hefyd yn un o’r 5 blaenoriaeth uchaf yn Ffyniant i Bawb ac mae’n datgan yn glir y 
dylid gwrando ar blant a’u cynorthwyo i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol. 
 
Bydd cyllid ar gyfer diogelu hefyd yn galluogi i waith barhau gyda’r byrddau diogelu 
rhanbarthol i sicrhau gwelliannau i arfer ac arfer diogelu ar hyd a lled Cymru i blant 
ac oedolion mewn perygl.  Bydd cyllid hefyd yn cael ei flaenoriaethu i gyflawni 
Gweithdrefnau Diogelu Cymru, sy’n deillio o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014, a’r canllawiau a chanllaw arfer ategol er mwyn darparu 
diogelwch gwell i blant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin, eu 
hesgeuluso neu fathau eraill o niwed.  Bydd y gwaith hwn yn helpu i ddiogelu plant 
ac oedolion sydd mewn perygl i arwain bywydau iach a chyflawn. 
 
Yn 2019-20 bydd y blaenoriaethau yn cynnwys parhau i gefnogi’r Byrddau Diogelu 
Rhanbarthol i weithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru a’r canllawiau arfer ategol a 
chyllid ar gyfer y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol, sy’n darparu cymorth i 
fyrddau rhanbarthol a chyngor i Weinidogion am effeithiolrwydd trefniadau diogelu 
yng Nghymru. 
 
Bydd cyllid ar gyfer yr Wythnos Ddiogelu yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn 2019-20; 
bydd hyn yn cyfrannu at atal a diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl, gwaith 
ac amcan byrddau diogelu rhanbarthol drwy helpu i godi ymwybyddiaeth o’r 
cyfraniad y gall cymunedau, unigolion ac ymarferwyr ar draws sefydliadau ei wneud i 
ddiogelu plant ac oedolion mewn perygl. 
 
Mae datblygu Gofal Cymdeithasol yn un o’r 5 blaenoriaeth uchaf yn Ffyniant i Bawb; 
bydd diogelu cyllid yn sicrhau bod llais plant sy’n derbyn gofal, plant sydd angen 
gofal a chefnogaeth ac unigolion penodol eraill yn cael ei glywed a’u bod yn derbyn 
cymorth i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol a’u bod yn derbyn cymaint o help a 
chymorth a chyfleoedd bywyd â phlant eraill. 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Gwasanaethau ar 
Ffiniau Gofal 

0 0 

Plant sy’n derbyn gofal 
/ gadael gofal 

£0.270 miliwn £0.270 miliwn 

Gwasanaethau 
mabwysiadu gan 
gynnwys cymorth ar ôl 
mabwysiadu 

£0.352 miliwn £0.352 miliwn 

Gwasanaethau Maethu £0.173 miliwn 0* 

Cronfa Dydd Gŵyl 
Dewi 

£1 miliwn 0 

 
 
Mae ‘Symud Cymru Ymlaen’ yn cynnwys y bennod ar Uchelgeisiau a Dysgu sy’n 
datgan y byddwn yn “archwilio ffyrdd o sicrhau bod plant mewn gofal yn mwynhau’r 
un cyfleoedd mewn bywyd â phlant eraill, a diwygio’r ffordd y gofelir amdanynt os bo 
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angen”.  Gan adeiladu ar hyn, mae Gofal Cymdeithasol yn un o’r 5 blaenoriaeth 
uchaf yn ‘Ffyniant i Bawb’ ac mae’n datgan yn glir y dylid gwrando ar blant a’u 
cynorthwyo i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol. 
 
Mae’r Grant Pontio Plant sy’n Derbyn Gofal (LACTG) yn darparu cyllid ar gyfer nifer 
o fentrau sy’n gwella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal er mwyn sicrhau bod pob 
plentyn mewn gofal yn cael yr un gofal a chyfleoedd bywyd â phlant eraill.  Yn yr un 
modd, mae’r gyllideb Plant Agored i Niwed yn cynorthwyo plant sydd wedi’u 
mabwysiadu er mwyn sicrhau bod ganddynt hwy a’u teulu y mynediad angenrheidiol 
i wasanaethau cefnogi er mwyn dechrau eu bywyd teuluol.  Mae’r ddwy gyllideb hyn 
wedi’u cynnwys yn Llinell Wariant yn y Gyllideb Cefnogi Plant, ac mae eu ffrydiau 
gwaith yn cynnwys: 

 Cyllid i gefnogi gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog (cyllideb flynyddol o 

£270,000), gan gynnwys £200,000 i gefnogi datblygiad a chyflwyniad gwaith 

sy’n cael ei gynnwys o fewn rhaglen waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gofal 

Preswyl; 

 Cronfa £1 filiwn Dydd Gŵyl Dewi sy’n cefnogi pobl ifanc sy’n gadael gofal i 

gael mynediad at gyfleoedd a fydd yn cefnogi eu hannibyniaeth a’u taith at fod 

yn oedolion; 

 Yn 2018-19 darparwyd cyllid o £90,000 i’r Gwasanaeth Mabwysiadu 

Cenedlaethol er mwyn datblygu ymhellach a chyflenwi elfennau allweddol o’r 

Fframwaith Cefnogi Mabwysiadu (yn 2017-18 darparwyd £215,000, ac 

ychwanegwyd £125,000 ohono i’r Grant Cymorth Refeniw o Ebrill 2018) a 

chefnogi ei ddull gweithredu strategol a holistaidd ar gyfer y gwasanaethau 

cefnogi mabwysiadu.  Buddsoddwyd £178,000 pellach er mwyn cynnal cronfa 

ddata i ddarparu ar gyfer Cofrestr Fabwysiadu Cymru yn y dyfodol.  Rydym 

hefyd yn gobeithio hwyluso ymchwil pellach £32,000) drwy gefnogi’r 

astudiaeth o’r cohort mabwysiadu ac rydym wedi clustnodi £25,000 ar gyfer 

gwaith pellach ar drefniadau ar gyfer brodyr a chwiorydd a chyswllt yn y 

trefniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu mabwysiadu 

ar draws Cymru gyfan yn ystod 2018-19. 

 Clustnodwyd £0.173m yn 2018-19 ar gyfer y cynllun Peilot Llesiant Maethu – 
Addysgeg Gymdeithasol.  Mae’r rhaglen hon yn cael ei hariannu ar y cyd gan 
yr adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Llywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae cynlluniau’n cael eu datblygu yn awr ar 
gyfer 2019-20. 
  

Yn ystod 2017-18 ac yn ychwanegol at yr uchod, darparwyd £8 miliwn o gyllid 
canlyniadol cyllideb y DU i gefnogi plant â phrofiad o ofal.  Defnyddiwyd y cyllid hwn i 
ddatblygu ac ehangu’r gwasanaethau ar ffiniau gofal, ymestyn y prosiect Reflect ar 
draws pob rhanbarth yng Nghymru, cynyddu cymorth i bobl ifanc sy’n gadael gofal, 
gan gynnwys cyflwyno cynlluniau hyfforddeiaethau awdurdodau lleol, ymestyn y 
ddarpariaeth cynghorwyr personol hyd at 25 oed a datblygu’r Fframwaith Maethu 
Cenedlaethol.  Trosglwyddwyd y cyllid rheolaidd i’r Grant Cynnal Refeniw yn ystod 
2018-19. 
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Trosglwyddwyd £1 filiwn i’r Grant Plant a Chymunedau yn y MEG Llywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus o ran Dydd Gŵyl Dewi o’r Llinell Wariant yn y Gyllideb 
Cefnogi Plant yn y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2019-20. 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Grant i’r Trydydd 
Sector ar gyfer 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Cynaliadwy 2016-19 

£6.885 miliwn £6.885 miliwn 

 
Dyfarnwyd y Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cynaliadwy 2016-19 yn 2015 yn dilyn proses ceisiadau cystadleuol.  Mae’r grant yn 
darparu cyllid ar sail prosiect i sefydliadau’r trydydd sector ar gyfer prosiectau sy’n 
cefnogi’r canlyniadau a’r themâu allweddol sy’n sail i Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn ogystal â chyflawni meini prawf penodol 
ac arddangos gwerth am arian da. 

Mae’r grant wedi’i ymestyn am gyfnod o un flwyddyn, hyd at fis Mawrth 2020, tra 
bydd y cynlluniau ar gyfer Cam 2 y grant yn cael eu cymeradwyo a chynnal ymarfer 
ceisiadau cystadleuol pellach. 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Gwasanaethau 
Eiriolaeth 

£1.100 miliwn £1.100 miliwn 

 

Bwriedir i’r gwaith o ddatblygu’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal, plant mewn angen ac unigolion penodol eraill sicrhau 
cysondeb o ran hawl ac arfer da wrth gomisiynu a chyflenwi darpariaeth eiriolaeth 
statudol yng Nghymru, ac ymwybyddiaeth ohono. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu’r “Cynnig Gweithredol” er mwyn galluogi 
Awdurdodau Lleol i ddarparu dull cenedlaethol o gefnogi eiriolaeth i blant a phobl 
ifanc sydd â hawl awtomatig i eiriolwr proffesiynol annibynnol pan fyddant yn 
dechrau derbyn gofal neu os ydynt wedi’u cynnwys ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.  
Mae’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithas wedi cymeradwyo cyllid o hyd 
at £550,000 i gefnogi’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth - Cynnig Gweithredol.  
Ar hyn o bryd mae hyn yn ail flwyddyn grant dwy flynedd i gefnogi gweithrediad y 
Dull Cenedlaethol ar gyfer Eiriolaeth Statudol i Blant a Phobl Ifanc, fel y’i nodir yng 
Nghynllun Gweithredu Llywodraeth Leol 2016-17. 
 
Llinell Gymorth Meic:  Meic yw’r llinell gymorth genedlaethol o wybodaeth, cyngor 

ac eiriolaeth sy’n darparu un pwynt cyswllt i blant a phobl ifanc drwy Radffôn, 
negeseua gwib a negeseuon testun. 
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Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’r gweithgarwch hwn yn uniongyrchol ond 
mae’n cynnal cyfarfodydd contract monitro rheolaidd gyda Pro-Mo Cymru, y 
dyfarnwyd contract dwy flynedd iddynt (yn ogystal ag opsiwn ar gyfer dwy flynedd 
arall) yn Ebrill 2016 yn dilyn ymarfer tendro cyhoeddus yn 2015. 
 
Yn Rhagfyr 2017, cymeradwyodd y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol 
gyllid ar gyfer 12 mis pellach.  Mae’r uchafswm cyllideb flynyddol o £550,000 yn 
parhau yr un fath ond mae’r elfen farchnata wedi’i lleihau o £50,000 i £40,000. 
 
Cymeradwywyd estyniad wrth i Lywodraeth Cymru gostio ac ystyried opsiynau 
amgen ar gyfer cyflenwi gwasanaeth cyngor ac eiriolaeth mwy integredig ar gyfer 
Plant a Phobl Ifanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Gwasanaeth Cynghori 
a Chefnogi 
Gwasanaeth Llys i 
Blant 

£10.267 miliwn £10.267 miliwn 

 
Mae Cafcass Cymru yn wasanaeth gweithredol sy’n cael ei arwain gan alw i’r Llys 
Teulu yng Nghymru ar ran Gweinidogion Cymru.  Mae ymarferwyr Cafcass Cymru 
yn gweithio gyda bron i 9,000 o’r plant a’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed yn y 
system cyfiawnder teuluol, gan sicrhau bod ein hymyriadau yn hyrwyddo llais y 
plentyn, eu bod yn canolbwyntio ar eu hawliau, eu llesiant a’u budd gorau er mwyn 
cyflawni canlyniadau gwell i’r plentyn sy’n rhan o’r System Cyfiawnder Teuluol yng 
Nghymru. 
  
Mae’r sefydliad yn ceisio dylanwadu ar y system cyfiawnder teuluol a’r 
gwasanaethau ar gyfer plant yng Nghymru, gan ddarparu cyngor o safon uchel i 
Weinidogion a sicrhau bod anghenion teuluoedd a phlant yng Nghymru yn cael eu 
hadlewyrchu mewn datblygiadau prosesau a pholisïau.  O’r gyllideb £10.267 miliwn, 
mae 92% yn cynrychioli costau staffio ac 8% i’r gwasanaethau a gomisiynir a’r 
costau seilwaith. 
Ar wahân i gostau staffio a rhedeg y sefydliad, mae’r gyllideb yn darparu cyllid grant i 
gefnogi rhieni sydd wedi gwahanu, yn dilyn cyfarwyddyd gan y Llys Teulu, i gael 
cyswllt gyda’u plant.  Mae’r gyllideb hefyd yn ariannu darpariaethau’r rhaglen 
Gweithio Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant sy’n cefnogi rhieni sydd wedi gwahanu, neu 
sydd yn gwahanu, i reoli eu hymddygiad eu hunain yn well er mwyn sicrhau bod 
anghenion emosiynol, ymarferol a chorfforol a budd gorau eu plant yn flaenoriaeth. 
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 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

£0.991 miliwn £0.991 miliwn 

 
Mae’r cyllid yn cefnogi Plant yng Nghymru i gyflawni yn erbyn eu cynllun cytunedig; 
mae hyn yn cynnwys cefnogi cyfranogiad drwy Cymru Ifanc.  Yn ogystal, mae’r 
gyllideb hon yn cefnogi’r gweithgarwch canlynol: 

 Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn (CCUHP).  Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer contract 

hyfforddiant gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o CCUHP. 

 Hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc, gan gynnwys cefnogi’r 

wefan Pobl Ifanc. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 Cyllideb Atodol Gyntaf 
2018-19  

Cyllideb Ddrafft 2019-
20  

Comisiynydd Plant 
Cymru 

£1.543 miliwn £1.543 miliwn 

 
Mae Comisiynydd Plant Cymru yn sefydliad hawliau plant annibynnol a sefydlwyd yn 
2001.  Prif nod y Comisiynydd, yn unol â Deddf Safonau Gofal 2000, yw diogelu a 
hyrwyddo hawliau a llesiant plant.  Mae Deddf Safonau Gofal 2000 yn gwneud 
darpariaethau i Weinidogion Cymru ariannu’r Comisiynydd Plant a’i swyddfa.  Mae’r 
gyllideb yn cwmpasu costau rhedeg swyddfa’r Comisiynydd ar gyfer 2019-20 a’r 
adnoddau sydd eu hangen ar gyfer cyflawni ei swyddogaethau statudol. 

 
 
Daeth y Grant Cyflenwi Plant a Theuluoedd i ben ar 30 Medi 2017. 



 

 
 Templed Asesiad Effaith ar Hawliau Plant 

 

 
Teitl/Darn o 
Waith:  
 

Cynllunio cyllideb Cafcass Cymru. 

Rhif SF/LF 
perthnasol 
(os yw'n 
berthnasol) 

Ddim yn berthnasol 

 
Enw'r 
Swyddog: 
 

Matt Wright 

 
Adran: 
 

Cafcass Cymru 

 
Dyddiad: 
 

 

 
Llofnod:  
 

Matt Wright 

 

Cwblhewch yr Asesiad Effaith ar Hawliau Plant a'i gadw ar gyfer eich cofnodion ar iShare. 
Efallai y gofynnir i chi ddarparu'r ddogfen hon yn ddiweddarach er mwyn dangos tystiolaeth 
eich bod wedi cydymffurfio â'r ddyletswydd i feddu ar ystyriaeth briodol o hawliau plant e.e. 
ceisiadau mynediad Rhyddid Gwybodaeth, dibenion monitro neu i lywio adrodd i Fforwm 
Mynediad Cenedlaethol Cymru. 
 
Wrth ei chwblhau, dylech hefyd anfon copi o'r Asesiad Effaith ar Hawliau Plant i'r Tîm 
Gweithredu Mesurau at ddibenion monitro gan ddefnyddio'r blwch post dynodedig 
CRIA@wales.gsi.gov.uk 
 
Os nad yw swyddogion yn sicr a ddylent gwblhau Asesiad Effaith ar Hawliau Plant ai peidio, 
dylent fod yn wyliadwrus a cheisio cyngor gan y Tîm Gweithredu Mesurau drwy anfon 
unrhyw gwestiynau i'n blwch post CRIA@wales.gsi.gov.uk 
 
Efallai yr hoffech groesgyfeirio ag asesiadau effaith eraill yr ymgymerir â hwy. 
  

mailto:CRIA@wales.gsi.gov.uk
mailto:CRIA@wales.gsi.gov.uk


D.S. Mae'n rhaid cyhoeddi'r holl Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant ynghyd â'r darn o 
waith perthnasol ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae'n rhaid rhestru'r holl Asesiadau 
Effaith ar Hawliau Plant yng nghylchlythyr Asesiad Effaith ar Hawliau Plant Llywodraeth 
Cymru a dylent fod ar gael ar gais. Fodd bynnag, anogir Gweinidogion i gyhoeddi'r holl 
Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant sydd wedi'u cwblhau. 

 
Chwe Cham i Ystyriaeth Briodol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cam 1. Beth yw'r darn o waith a'i amcan/amcanion? 

 
Ariennir Cafcass Cymru gan Lywodraeth Cymru i gyflawni gwasanaeth statudol, yn unol â 
Deddf Plant 2004, i'r Llys Teulu ar ran Gweinidogion Cymru.  Mae'r sefydliad wedi derbyn 
cyllideb flynyddol o £10.267m o 2016-17 tan 2018-19 
 
Gwasanaeth gweithredol a arweinir gan y galw yw Cafcass Cymru ac yn 2017-18, gwnaeth 
weithio gydag oddeutu 9,000 o'r plant a'r bobl ifanc fwyaf diamddiffyn sy'n destun 
gweithgareddau'r llys teulu yng Nghymru. Bydd plant yn dod i gyswllt ag ymarferydd Cafcass 
Cymru os ydynt yn destun achosion yn llys teulu: 

 Achosion cyfraith gyhoeddus yw pan fo corff cyhoeddus, megis yr awdurdod lleol, yn 
ymwneud â gweithgarwch plant megis cyflwyno cais am ofal neu oruchwyliaeth, 
ceisiadau i fabwysiadu neu orchmynion diogelu brys. 

 Achosion cyfraith preifat yw pan fo rhieni sy'n gwahanu'n penderfynu na allant gytuno 
ar y trefniadau gorau i'w plentyn, naill ai'n anffurfiol neu drwy sesiynau cyfryngu. 

 
Bob blwyddyn, mae'n rhaid i Uwch-dîm Rheoli Cafcass Cymru benderfynu sut i ddyrannu'r 
gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.  Ar wahân i gostau staffio a chynnal y sefydliad, 
mae'r gyllideb yn rhoi arian grant i ganolfannau cyswllt achrededig er mwyn cefnogi plant 
sy'n dechrau neu sy'n cynnal perthynas ag aelodau o'r teulu sydd wedi'u gwahanu dan 
gyfeiriad Llys Teulu. Mae'r gyllideb hefyd yn ariannu darparu'r rhaglen Gweithio gyda'n 
Gilydd i Blant. Os bydd y llys yn ei orchymyn, bydd yn rhaid darparu'r rhaglen hon i rieni 
sydd wedi gwahanu fel ffordd o'u hysbysu o effaith gwahanu ar blant a phwysigrwydd 
cyfathrebu cadarnhaol rhwng rhieni. 
 
Wrth ystyried sut dylai'r gyllideb gael ei dyrannu, mae Cafcass Cymru'n ystyried y canlynol: 
 

1. Beth yw’r 
darn o waith 

a’I amcanion? 

2. Dadansoddi’r 
effaith 

3. Sut mae’r 
darn o waith 
yn hyrwyddo 
ac yn cefnogi 

hawliau 
plant? 

4. Cynghori’r 
Gweinidog a’r 
penderfyniad 
Gweinidogol 

5. Cofnodi a 
chyfleu’r 
canlyniad 

6. Ailymweld 
â’r darn o 

waith pan fo 
angen 



Yr egwyddorion allweddol sy'n sail i'n gwasanaeth:  

 dylai plant a phobl ifanc gael eu diogelu rhag pob math o niwed 

 anghenion plant a phobl ifanc yw'r prif bryder  

 mae gan blant a phobl ifanc amrywiaeth eang o gefndiroedd ac anghenion 

 lle y bo'n ddiogel, y peth gorau i blant a phobl ifanc yw cael eu magu gan eu 
teuluoedd eu hunain yn eu cymunedau eu hunain 

 dylai trefniadau diogel ac effeithiol o ran cyswllt â rhieni, brodyr a chwiorydd, teulu 
estynedig a ffrindiau fod ar waith i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gydag 
aelodau o'u teulu 

 mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael eu clywed 

 mae pob ffurf ar ormes a gwahaniaethu'n niweidiol 

 mae gan ddefnyddwyr gwasanaeth yr hawl i dderbyn gwasanaeth dwyieithog a 
chyfiawn, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau neu lle maent yn byw 

 mae gwelliant parhaus a sicrhau gweithlu amrywiol a dwyieithog yn elfennau 
hanfodol i effeithiolrwydd parhaus. 

 
Deddf Plant 2004 a'r egwyddorion arweiniol i: 

 Galluogi plant i fod yn iach 
 Galluogi plant i fod yn ddiogel yn eu hamgylchedd 
 Helpu plant i fwynhau eu bywydau 
 Helpu'r plant yn eu hymgais i lwyddo 
 Helpu i gyfrannu - cyfraniad cadarnhaol - i fywydau'r plant 
 Helpu i gyflawni sefydlogrwydd economaidd i ddyfodol ein plant 

Deddf Plant 2004 
 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a chefnogi'r pedwar maes 
blaenoriaeth: 

 Llesiant 

 Atal  

 Pobl 

 Partneriaeth ac Integreiddio 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r pum ffordd o weithio:  

 Tymor Hir  

 Integreiddio  

 Cynhwysiad  

 Cydweithio  

 Atal 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
Mae'r Cynllun Strategol 2016-2019 - Rhoi Llais wedi darparu pedwar nod strategol clir wrth 

osod cyfeiriad a darparu ffocws tymor hir ar gyfer y blynyddoedd nesaf: 

 Darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol o safon, amserol ac annibynnol i blant, 
teuluoedd a llysoedd 

 Sicrhau bod ein hymyrraeth yn hyrwyddo llais y plentyn a'i bod yn ganolog i'w 
hawliau, eu llesiant a'u budd gorau 

 Dylanwadu ar System Cyfiawnder Teuluol a gwasanaethau i blant yng Nghymru 

 Galluogi staff i fod y gorau y gallant fod o fewn sefydliad deinamig, amrywiol ac 
agored. 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents


 
  

Cynhelir y mwyafrif o waith craidd, cyfraith gyhoeddus a gwaith achosion cyfraith breifat 
Cafcass Cymru gan ein Hymgynghorwyr Llys Teulu. Mae pob Ymgynghorydd Llys Teulu'n 
weithiwr cymdeithasol cofrestredig, cymwys ag o leiaf tair blynedd o brofiad ar ôl cymhwyso. 
Mae Ymgynghorydd Llys Teulu wedi'i aseinio i bob achos gan Cafcass Cymru a dyma'u 
pedair prif ddyletswydd: 

 hyrwyddo llesiant plant; 
 rhoi cyngor i unrhyw lys/lysoedd y cyflwynir cais iddo; 
 helpu plant i gael eu cynrychioli yn yr achosion;  
 darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth arall i blant a'u teuluoedd. 

 

 



Cam 2. Dadansoddi'r effaith 

 
Mae ein swyddogaethau statudol yn diffinio ein cyfrifoldebau craidd o ran darparu cyngor 
gwaith cymdeithasol annibynnol mewn perthynas â phlant mewn gweithgarwch llys teulu. Ar 
lefel achos, ein rôl yw diogelu a hyrwyddo llesiant y plant hyn, ac i sicrhau y clywir eu lleisiau 
yn yr achosion. Felly, mae gan ymarferydd Cafcass Cymru y rôl ddeuol o sicrhau bod 
dymuniadau a theimladau'r plant yn cael eu cyflwyno, ond hefyd i gynghori er eu budd 
gorau.    
 
Ar lefel sefydliadol, un o'n nodau strategol allweddol a amlinellwyd yn ein ‘Cynllun Strategol 
2016-19: Rhoi Llais’  yw canolbwyntio ar ddylanwadu ar y System Cyfiawnder Teuluol a 

gwasanaethau i blant yng Nghymru.  Mae hyn yn cysylltu ac yn ystyried daliadau canolog 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol o ran meddwl am y tymor hir, gweithio'n well gydag 
eraill i atal problemau a meddu ar ymagwedd fwy cydlynol.  Mae rhai enghreifftiau o'r gwaith 
hwn yn cynnwys y canlynol: 

 Datblygu fframwaith perfformiad sy'n canolbwyntio'n fwy ar 'ganlyniadau'  h.y. 

ceisio cyflwyno mecanwaith a mesurau dirprwyol yn fwy systematig ynghylch 
effaith a 'gwerth ychwanegol' a chysylltu a sicrhau bod hwn ar gael i randdeiliaid 

allweddol yn y System Cyfiawnder Teuluol megis awdurdodau lleol, y farnwriaeth 
a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi.  

 Ymgymryd â rôl ragweithiol wrth ddatblygu Arsyllfa Cyfiawnder Teulu i Gymru a 
Lloegr gan gynnwys prosiect pedair blynedd a hanner i gynyddu’r defnydd o'n 
data gweinyddol er lles y system gyfan a dysgu ar y cyd â Cafcass (Lloegr), SAIL 
(Prifysgol Abertawe) a Phrifysgol Caerhirfryn. 

 Yn gysylltiedig â'r uchod, gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru 
ehangach o ran y potensial i gynyddu cyfleoedd wrth ddefnyddio setiau data 
presennol ar gyfer dysgu  a newid ar draws y system, gan gynnwys datblygu 
dealltwriaeth ddyfnach o rai o'r rhesymau craidd dros deuluoedd yn dod yn rhan 
o'r System Cyfiawnder Teuluol yng Nghymru. 

 Cydweithio ag adrannau gwasanaethau plant yr awdurdod lleol i rannu a 
dadansoddi gwybodaeth gyda'i gilydd, ac i lywio cyfleoedd ar gyfer datblygiad a 
gwelliant ar draws y system yn genedlaethol ac yn lleol.  

 Cydweithio â meysydd eraill o Lywodraeth Cymru ar faterion o ddiddordeb 
cilyddol.  Er enghraifft, gweithio'n agos gyda'r Adran Plant a Theuluoedd i alluogi 
ein cwrs Gweithio gyda'n Gilydd er Lles plant (wedi'i anelu ar rieni sydd wedi 
gwahanu) i ddod yn fwy hygyrch i deuluoedd y tu allan i'r System Llys Teulu. 

 Datblygu ein hagenda gyfranogi drwy weithio gyda grwpiau megis y Bwrdd 
Cyfiawnder Teuluol Pobl Ifanc ar amrywiaeth eang o weithgareddau megis 
hwyluso cynhadledd staff Cafcass Cymru (Mai 2018), helpu i lywio ail-ddylunio’n 
gwefan ac wrth ddatblygu pecynnau gwybodaeth sy'n canolbwyntio ar blant. 
Hefyd, er mwyn sicrhau ein bod yn recriwtio'r ymgeiswyr gorau i'n rolau sy'n 
seiliedig ar arfer, mae cynrychiolwyr y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol Pobl Ifanc 
bellach ar ein paneli cyfweld ac yn cymryd rhan yn y broses recriwtio. 

 
Ni nodwyd unrhyw gysylltiadau penodol rhwng amcanion allweddol y Strategaeth Tlodi Plant 
i Gymru a swyddogaethau statudol CAFCASS Cymru. 

 



Cam 3. Sut mae eich darn o waith yn cefnogi a hybu hawliau plant? 

 
Diben sylfaenol Cafcass Cymru yw sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed mewn 
achosion llys teulu ac y gwrandewir arnynt. Mae ymarferwyr Cafcass Cymru yn diogelu ac 
yn hybu llesiant plant ac yn eu galluogi i gyfrannu at achosion a hyrwyddo canlyniadau 
llesiant personol. Wedi i ni gael ein penodi gan y llys, ein rôl yw darparu cyngor ac 

argymhellion ar gyfer y llys teulu ynghylch budd pennaf y plant. 
 
Caiff ein gwasanaethau ni, fel sefydliad sy'n canolbwyntio ar y plentyn, eu llywio gan gyfres 
o egwyddorion, sy'n cynnwys y canlynol: 

 Dylai plant a phobl ifanc gael eu diogelu rhag pob math o niwed. 

 Mae anghenion plant a phobl ifanc yn hollbwysig. 

 Mae gan blant a phobl ifanc ystod amrywiol o gefndiroedd ac anghenion. 

 Gyda'u teulu ac o fewn eu cymuned eu hunain yw'r lle gorau i fagu plant a phobl 
ifanc, pan fo'n ddiogel i wneud hynny. 

 Os na all plant a phobl ifanc fyw gydag aelodau o'u teulu, dylai trefniadau diogel ac 
effeithiol fod ar waith iddynt gysylltu â rhieni, brodyr a chwiorydd, teulu estynedig a 
ffrindiau. 

 Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael eu clywed. 

 Mae pob math o orthrymder a gwahaniaethu yn niweidiol. 
 
Mewn cyfraith breifat, nod ein gwaith gyda theuluoedd yw cynghori'r llys a'r partïon ar ba 
drefniadau fyddai orau i'r plentyn. Mae hyn yn cynnwys eu cynorthwyo i gytuno ar 
drefniadau ynghylch eu plentyn, sy'n ddiogel ac er budd pennaf y plentyn. 
 
Caiff ymarferydd Cafcass Cymru hefyd ei benodi gan y llys mewn achosion cyfraith teulu 
cyhoeddus penodol (e.e. mewn achosion lle y mae'r awdurdod lleol yn gysylltiedig).  Rôl yr 
ymarferydd yw canfod a lleisio dymuniadau a theimladau'r plentyn ac, yn dilyn hyn, rhoi 
cyngor ar bennaf les y plentyn.  
 
Mewn rhai sefyllfaoedd ym maes gwaith cyfraith breifat, dyrennir arian grant i ddarparwyr 
cyswllt cynorthwyol dan oruchwyliaeth i gynorthwyo plant i ddatblygu a/neu gynnal 
perthynas gydag aelodau o'r teulu y maen nhw wedi'u gwahanu oddi wrthynt, e.e. fel rhan o 
achosion llys teulu. Mae'r rhaglen Gweithio Gyda'n Gilydd dros Blant yn cefnogi rhieni sydd 
wedi gwahanu neu sy'n gwahanu i reoli'r cyswllt rhwng aelodau o'r teulu'n well ac i 
bwysleisio pwysigrwydd cydnabod eu hanghenion emosiynol, ymarferol a chorfforol eu 
hunain a blaenoriaethu budd pennaf eu plant. 
 

Rydym yn parhau i weithio'n agos gydag rhanddeiliaid, gan gynnwys y Bwrdd Pobl Ifanc 
Cyfiawnder Teuluol a grwpiau ieuenctid eraill er mwyn adolygu a gwella ein gwasanaeth. 
 
Mae'r gwaith sydd wedi'i amlinellu yn yr adran hon yn ystyried llawer o agweddau 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), yn enwedig y canlynol: 
 
Erthygl 3 
Dylai pob sefydliad sy'n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn. 
 
Erthygl 9 
Ni ddylai plant gael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni oni bai bod hynny er eu lles nhw. Mae 
gan blant rhieni sydd wedi gwahanu yr hawl i aros mewn cysylltiad â'r ddau riant 
 
Erthygl 12  



 

 

 

Mae gan blant yr hawl i ddweud yr hyn y maen nhw'n credu y dylai ddigwydd, pan fydd 
oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw, ac i gael eu safbwyntiau 
wedi'u hystyried. 
 
Erthygl 18  
Mae'r ddau riant yn rhannu'r cyfrifoldeb o fagu eu plant, a dylent bob amser ystyried yr hyn 
sydd orau i bob plentyn. 
 
Erthygl 19  
Dylai llywodraethau sicrhau bod plant yn cael gofal priodol, a'u bod yn cael eu hamddiffyn 
rhag trais, camdriniaeth ac esgeulustod gan eu rhieni neu unrhyw un arall sy'n gofalu 
amdanynt. 
 
Erthygl 21  
Pan fydd plant yn cael eu mabwysiadu, y flaenoriaeth yw'r hyn sydd orau iddyn nhw. 
 

Cam 4. Cynghori'r Gweinidog a phenderfyniad Gweinidogol 

 
Fel yr eglurwyd uchod, y plentyn neu'r person ifanc sy'n ganolog i'r gwaith y mae Cafcass 
Cymru'n ei wneud wrth gwblhau ei swyddogaethau statudol. Ar lefel achos, mae ystyried y 
CCUHP yn rhan allweddol o'r gwasanaeth a ddarperir gan ymarferwyr Cafcass Cymru wrth 
weithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae'r sefydliad yn cefnogi'r dull gweithredu 
hwn trwy ei waith gyda rhanddeiliaid, megis y Bwrdd Pobl Ifanc Cyfiawnder Teuluol, ar 
draws nifer o feysydd, gan gynnwys ein ffordd o recriwtio ymarferwyr a datblygu 
gwasanaethau hygyrch ac ystyrlon i blant a phobl ifanc. Mae'r dull gweithredu hwn yn cyd-
fynd ag egwyddorion ac athroniaeth y CCUHP. 
 
Mae'r Gweinidog yn cael ei friffio'n rheolaidd ar sefyllfa gyllidebol Cafcass Cymru trwy 
brosesau dyrannu a monitro cyllideb Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â hyn, mae nodiadau 
briffio wedi'u darparu ar ddatblygiadau allweddol o fewn y sefydliad ac ar y gwasanaethau a 
ddarperir. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 Datblygu fersiwn o adroddiad blynyddol Cafcass Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc  

 Datblygu a chyhoeddi Cynllun Strategol a Chynllun Cyfranogi Cafcass Cymru  

 Trefniadau cyllido ar gyfer gwasanaethau cyswllt plant yng Nghymru 

 Darparu'r cwrs Gweithio Gyda'n Gilydd dros Blant  
 

Cam 5. Cofnodi a chyfathrebu'r canlyniad   

 
Caiff yr holl wybodaeth sy'n ymwneud â chyflawni swyddogaethau statudol Cafcass Cymru 
ei chadw ar system rheoli cofnodion Llywodraeth Cymru, iShare, ac ar system rheoli achos 
Cafcass Cymru, IRIS. 
 
Mae'r asesiad hwn yn cynrychioli gwasanaeth Cafcass Cymru fel ag yr oedd ym mlwyddyn 
ariannol 2018-19, a bydd yn cael ei ddiweddaru yn unol ag unrhyw ddatblygiadau 
arwyddocaol i'r gwasanaeth neu'r ddeddfwriaeth yn y dyfodol. 
 

Cam 6. Ailymweld â'r darn gwaith pan a phryd fydd angen  



 

Cyllidebau 
 

 
A oes gan y darn gwaith hwn unrhyw gyllideb dyrannu 
gysylltiedig? 
 
A allwch nodi faint o'r gyllideb hon fydd yn cael ei defnyddio 
ar gyfer plant a phobl ifanc? 
 
Pan fydd unrhyw newidiadau'n cael eu gwneud i'r cynlluniau 
gwario, gan gynnwys pan fydd dyraniadau neu arbedion 
ychwanegol wedi'u gwneud, mae'n bwysig fod y rhain yn cael 
eu hasesu a'u tystiolaethu fel rhan o broses yr Asesiad o'r 
Effaith ar Hawliau Plant.  

 

 

A oes unrhyw wariant ychwanegol wedi'i nodi er mwyn 
sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle i gyfrannu at y 
darn gwaith a bod eu safbwyntiau'n cael gwrandawiad teg? 
Os oes, faint? 

 
 

 
Oes 

 
 

Mae cyllideb Cafcass 
Cymru yn galluogi'r 
sefydliad i ddarparu 

gwasanaeth statudol i Lys 
Teulu Cymru ar ran 

gweinidogion Cymru. O'r 
gyllideb hon, caiff 92% 

ohoni ei neilltuo ar gyfer 
costau staffio ac 8% ohoni 

ei neilltuo ar gyfer 
gwasanaethau a 

gomisiynir a chostau 
seilwaith 

 
 

Mae Cynllun Cyfranogi 
2016-19 Cafcass Cymru 

yn nodi sut mae'r sefydliad 
wedi bod yn adeiladu ar 
ein gwaith uniongyrchol 

gyda phlant unigol mewn 
achosion llys teulu. Mae'n 
golygu y gallwn roi llais i 

blant a phobl ifanc 
ynghylch y ffordd y maen 

nhw'n derbyn ein 
gwasanaethau a chyfle 

iddynt fynegi eu barn, eu 
pryderon a'u 

hawgrymiadau ar sut y 
gellir datblygu a gwella'r 

sefydliad ymhellach. Caiff 
y gwaith hwn ei wneud o 

fewn dyraniad cyffredinol y 
gyllideb. 

Nodwch unrhyw fanylion: 
Amherthnasol 

 
Fel y crybwyllwyd yng Ngham 5, mae'r asesiad hwn yn cynrychioli gwasanaeth Cafcass 
Cymru fel ag yr oedd ym mlwyddyn ariannol 2018-19, a bydd yn cael ei ddiweddaru yn unol 
ag unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol i'r gwasanaeth neu'r ddeddfwriaeth yn y dyfodol. 

 
Fel y nodwyd yng Ngham 2, caiff y canlyniadau a gyflawnir trwy ymyriadau Cafcass Cymru â 
phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd eu monitro er mwyn sicrhau effeithiolrwydd y gwasanaeth a'i 
gyfraniad at y system cyfiawnder teuluol yng Nghymru.  
 



 

 
 
Monitro ac adolygu 
 

A oes angen i ni fonitro/adolygu'r cynnig? 
 
 

Oes 

Os yw'n berthnasol:trefnwch y dyddiad adolygu 
 
 

Ebrill 2020 

 
 

Anfonwch gopi o'r Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant hwn at 
CRIA@wales.gsi.gov.uk at ddibenion monitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gweler y dudalen 

nesaf am Restr Gryno 

o erthyglau CCUHP 




