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LLYWODRAETH GYMRU CYFLE ARIANNU - Y GRONFA GYNGHORI SENG 
 

 
Y cwestiwn a ofynnwyd 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

1 A all Awdurdod Lleol gyflwyno cais i'r gronfa fel ALl 
unigol ac nid fel rhan o ranbarth?  

Gall darparwr unigol neu grŵp o ddarparwyr ar y cyd 
gyflwyno cais am gyllid grant. Fodd bynnag, gan fod yn rhaid 
i'r gwasanaethau a ariennir gael eu cynllunio a'u darparu'n 
rhanbarthol, bydd yn rhaid i gais gan ALl unigol ddangos sut 
y bydd yn sicrhau bod modd cael gafael ar y gwasanaethau 
cynghori a ariennir mewn modd cyson a chyfartal ym mhob 
rhan o'r rhanbarth (nid dim ond yn ardal yr ALl ei hun). Yn 
gyffredinol, disgwylir y bydd grwpiau o ddarparwyr ar y cyd 
(er enghraifft ALl unigol sy'n cydweithio â darparwyr eraill 
gyda sicrwydd ansawdd yn ei ranbarth) yn gallu dangos yn 
well sut y byddant yn sicrhau bod modd cael gafael ar y 
gwasanaethau mewn modd cyfartal a chyson, yn ogystal â 
diwallu holl anghenion cyngor y cymunedau amrywiol mewn 
rhanbarth. 

2 Mae'n werth chweil gwneud cais fel sefydliad llai gan 
fod grantiau wedi cael eu dyfarnu i'r sefydliadau mawr 
yn y gorffennol.  

Gall darparwr unigol gyda sicrwydd ansawdd neu grŵp o 
ddarparwyr ar y cyd gyflwyno cais am y cyllid, er y disgwylir y 
bydd grwpiau o ddarparwyr ar y cyd yn gallu dangos yn well 
sut y byddant yn diwallu holl anghenion cyngor y cymunedau 
amrywiol yng Nghymru. 

3 A all Llywodraeth Cymru gadarnhau y bydd yr holl 
gwestiynau am eglurhad a ofynnwyd, a'r atebion a 
roddwyd, fel rhan o'r broses o wneud cais am grant gan 
y Gronfa Gynghori Sengl yn cael eu rhannu â'r holl 
gynigwyr, er mwyn eu helpu i lunio eu hymatebion a 
sicrhau tryloywder y broses? A allai Llywodraeth Cymru 
gadarnhau y bydd y broses a ddefnyddir i rannu'r holl 
gwestiynau ac atebion, a'r amserlen ar gyfer gwneud 
hynny, gan gynnwys a fyddant yn cael eu rhannu dro ar 

A all Llywodraeth Cymru gadarnhau y bydd yr holl 
gwestiynau am eglurhad a ofynnwyd, a'r atebion a roddwyd, 
fel rhan o'r broses o wneud cais am grant gan y Gronfa 
Gynghori Sengl yn cael eu rhannu â'r holl gynigwyr, er mwyn 
eu helpu i lunio eu hymatebion a sicrhau tryloywder y broses. 
Caiff hyn ei gyflawni drwy gyhoeddi dogfen cwestiynau ac 
atebion ddiwygiedig ar wefan Llywodraeth Cymru bob 
wythnos. URL y dudalen berthnasol yw: LLYWODRAETH 
GYMRU CYFLE ARIANNU - Y GRONFA GYNGHORI SENG 

https://llyw.cymru/y-gronfa-gynghori-sengl-canllawiau?_ga=2.62938799.1499825199.1558369399-1950603993.1550230794
https://llyw.cymru/y-gronfa-gynghori-sengl-canllawiau?_ga=2.62938799.1499825199.1558369399-1950603993.1550230794
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ôl tro drwy gydol y broses, (er enghraifft bob wythnos), 
er mwyn osgoi'r un cwestiynau yn cael eu gofyn gan 
nifer o ddarparwyr?  

 
 
 

4 Er mwyn osgoi amheuaeth, a all Llywodraeth Cymru 
gadarnhau y bydd yr holl gwestiynau am eglurhad ac 
atebion a rennir â'r cynigwyr yn ddienw, ac eithrio lle y 
gofynnir fel arall? 

Bydd yr holl gwestiynau ac atebion a rennir â'r cynigwyr yn 
ddienw. Fodd bynnag, dylai'r rhai sy'n gofyn cwestiwn fod yn 
ymwybodol y gall y wybodaeth y byddant yn ei chynnwys yn 
eu cwestiwn olygu bod eraill yn eu hadnabod o bosibl mewn 
rhai amgylchiadau. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
unrhyw gwestiynau a geir yn union wrth iddynt gael eu gofyn.  

5 A all Llywodraeth Cymru ddarparu manylion am yr 
amseroedd ymateb disgwyliedig mewn perthynas â 
chwestiynau am eglurhad a wneir yn ystod y ffenestr 
cyflwyno ceisiadau, gan gynnwys a fydd hyn yr un fath 
â'r amser ymateb arfer da arferol, sef 24 awr?   

Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio ymateb yn uniongyrchol i 
gwestiynau cyn gynted â phosibl ac mewn unrhyw achos, cyn 
pen saith diwrnod.  

6 A all Llywodraeth Cymru rannu'r priod gytundebau 
grant drafft ar gyfer Gwasanaethau sy'n Canolbwyntio 
ar y Gymuned, Gwasanaethau Arbenigol a 
Gwasanaethau o Bell â'r holl gynigwyr cyn gynted â 
phosibl, er mwyn eu galluogi i gynnal asesiad llawn o'r 
cyfleoedd a sicrhau tryloywder llwyr y broses?  

Caiff cytundeb grant drafft Llywodraeth Cymru ei rannu â'r 
sefydliadau llwyddiannus adeg cynnig grant.  

 
 

7 A all Llywodraeth Cymru rannu unrhyw ganllawiau ar 
gaffael sy'n sail i'r broses o wneud cais am grant gan y 
Gronfa Gynghori Sengl â'r holl ddarparwyr, er mwyn 
sicrhau eglurder llwyr a thryloywder y broses?  

Mae'r Gronfa Gynghori Sengl yn broses gystadleuol o wneud 
cais am grant, yn hytrach na phroses caffael gwasanaethau. 
Mae'r Nodiadau Cyfarwyddyd yn nodi'r gofynion i bob 
cynigiwr.  

8 A all Llywodraeth Cymru rannu'r meini prawf asesu a 
fydd yn llywio gwaith y panel o farcio'r priod gwestiynau 
am ansawdd, gan gynnwys manylu ar y meini prawf 
ansawdd a gaiff eu cymhwyso at y broses o asesu 
ceisiadau am grant a sut y bydd hyn yn cyd-fynd â'r 
broses sgorio?  

Mae'r ffurflen gais yn nodi pa ymatebion a gaiff eu sgorio a'r 
uchafswm sgôr ar gyfer pob un. Bydd y panel asesu yn 
ystyried pob ymateb ac yn ei sgorio yn unol â'r cwestiwn a 
ofynnir, fel y caiff ei nodi a'i egluro yn y Nodiadau 
Cyfarwyddyd.  
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9 A allai Llywodraeth Cymru egluro'r hyn a olygir wrth 
'Cyngor Arbenigol', fel y'i disgrifir yn y Nodiadau 
Cyfarwyddyd ar gyfer Gwasanaethau Cynghori o Bell i 
Gymru Gyfan, gan gynnwys a yw hyn yn cynnwys y 
cymorth a roddir o dan 'Achos Gwaith Arbenigol' yn 
unig, fel y nodir yn Atodiad 1 i'r Nodiadau Cyfarwyddyd.  

Dylai ystyr pob cyfeiriad at 'Gyngor Arbenigol' fod yn unol â'r 
hyn a nodir o dan 'Gwaith Achos Arbenigol' yn Atodiad 1 i'r 
Nodiadau Cyfarwyddyd. Dymuna Llywodraeth Cymru ariannu 
gwasanaeth Gwaith Achos Arbenigol drwy'r cyfle 
Gwasanaeth Cynghori o Bell i Gymru Gyfan. Fodd bynnag, 
fel y nodir yn y Nodiadau Cyfarwyddyd, cydnabyddir y bydd 
gwasanaethau cynghori o bell, oherwydd eu natur, fel arfer 
yn gwneud mwy o waith untro neu waith ymchwilio nag y mae 
gwasanaethau cynghori arbenigol wyneb yn wyneb yn ei 
wneud fel arfer. Hefyd, ni fyddant fel arfer yn cynrychioli 
eraill/unigolion mewn llys neu dribiwnlys. Serch hynny, 
disgwylir y bydd y cynghorwyr sy'n darparu'r Gwasanaeth 
Cynghori o Bell i Gymru Gyfan yn meddu ar wybodaeth fanwl 
iawn am y gyfraith a chyfraith achosion ynghyd ag 
arbenigedd helaeth i ddarparu cyngor arbenigol ac ymgymryd 
â gwaith achos arbenigol o bell, lle bo hynny er budd pennaf 
y cleient. 

10 A all Llywodraeth Cymru egluro'r atebolrwyddau posibl 
o dan Reoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu 
Cyflogaeth) 2006 (TUPE) ar gyfer pob un o'r 13 o 
Lotiau, er mwyn hwyluso modelau gwasanaeth 
effeithiol ac asesu'n llawn atebolrwydd ariannol pob un 
o'r 13 o Lotiau, yn ogystal â'r risgiau sy'n gysylltiedig â 
nhw. Gallai TUPE gael effeithiau sylweddol, a byddai 
angen i bob darparwr gael eglurder mewn perthynas â 
hyn. A fyddech cystal â nodi sut y byddwch yn hwyluso 
hyn i bob darparwr?  

Fel y nodir yn y nodiadau cyfarwyddyd, mae cynigiwr yn 
gyfrifol am gael cyngor ar unrhyw hapddigwyddiadau yn y 
dyfodol ar ei draul ei hun; neu unrhyw amgylchiadau eraill; 
neu faterion a allai effeithio mewn unrhyw ffordd ar ei gais am 
gyllid grant; Er enghraifft, os bydd un o gyflogeion darparwr 
sy'n cael arian ar hyn o bryd o un o ffrydiau cyllid grant 
Llywodraeth Cymru yn gofyn a yw ei gyflogaeth bresennol a 
ariennir gan grant yn dod o dan Reoliadau Trosglwyddo 
Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006 (TUPE).  

 

11 A all Llywodraeth Cymru egluro a yw'n ofynnol i 
Wasanaethau Cynghori o Bell i Gymru Gyfan wario 
isafswm ar gyngor arbenigol ar ddyledion er mwyn 
bodloni rhwymedigaethau talwyr yr ardoll, ac, os felly, 
beth yw'r isafswm hwn?  

Dim ond yn y cyfleoedd ar gyfer cyngor wyneb yn wyneb y 
cyfeirir at gyngor ar ddyledion a ariennir gan yr ardoll, ac 
unrhyw wariant sylfaenol cysylltiedig ar gyngor arbenigol ar 
ddyledion (Cyfleoedd 7-12 ar y Ffurflen Gais).  
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12 Mae Cwestiwn 2 – Darparu Gwasanaethau, rhan V, yn 
gofyn i gynigwyr ddangos "cysylltiadau ystyrlon â 
darpariaeth gofal sylfaenol statudol a gwasanaethau 
llesiant eraill yn y sector gwirfoddol a'r sector 
cymunedol". Mae hwn yn un o'r gofynion a nodir yn y 
Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Gwasanaethau sy'n 
Canolbwyntio ar y Gymuned a Gwasanaethau 
Arbenigol, ond nid ar gyfer Gwasanaethau Cynghori o 
Bell. A allai Llywodraeth Cymru egluro a ddisgwylir i 
gynigwyr ar gyfer Gwasanaethau Cynghori o Bell 
ddangos y cysylltiadau hyn, ac, os felly, pam nad yw 
hyn wedi'i gynnwys yn y gofynion ar gyfer y 
gwasanaethau hyn.  

Mae'n ofynnol i gynigwyr ar gyfer Gwasanaethau Cynghori o 
Bell i Gymru Gyfan ddangos 'cysylltiadau ystyrlon â 
darpariaeth gofal sylfaenol statudol a gwasanaethau llesiant 
eraill yn y sector gwirfoddol a'r sector cymunedol’. Derbynnir 
y bydd y rhain yn wahanol i'r rhai a sefydlir mewn 
gwasanaethau wyneb yn wyneb rhanbarthol ond disgwylir i 
wasanaethau o bell ystyried anghenion llesiant ehangach eu 
cleientiaid o hyd.  

13 A all Llywodraeth Cymru gadarnhau pwy fydd y 
Rheolydd Data a enwir yn y cytundebau grant ar gyfer 
y gwasanaethau a ddarperir? 

Mae potensial i sefydlu rheolydd data ar y cyd rhwng 
Llywodraeth Cymru a'r sefydliadau llwyddiannus. Caiff hyn ei 
gadarnhau yn y llythyr dyfarnu grant.  

14 O ran gofyniad Llywodraeth Cymru, "Os bydd cynigiwr 
yn llwyddiannus mewn perthynas â mwy nag un o'r 13 
o gyfleoedd grant sydd ar gael, byddai Llywodraeth 
Cymru yn disgwyl iddo allu dangos yn glir yr arbedion 
effeithlonrwydd a sicrheir ganddo", a fyddai 
Llywodraeth Cymru yn caniatáu i gynigwyr gyflwyno 
Atodiad gyda'u ffurflen/ffurflenni cais am grant wedi'u 
cwblhau er mwyn rhoi cyfle iddynt amlinellu'r arbedion 
effeithlonrwydd a ddisgwylir yn llawn? 

Cyn asesu cynigion, nid yw Llywodraeth Cymru yn dymuno 
gweld manylion unrhyw arbedion o ran costau y gellid eu 
cyflawni drwy gyfleoedd lluosog oherwydd caiff cynigion ar 
gyfer pob cyfle eu hasesu yn ôl eu rhinweddau eu hunain. 
Byddai rhoi pwys ar yr arbedion posibl hyn yn rhoi mantais 
uniongyrchol i ddarparwyr a all gyflawni mwy nag un cyfle ac 
yn rhoi darparwyr a all ond gyflawni un cynnig ariannu o dan 
anfantais uniongyrchol.   

15 A all Llywodraeth Cymru gadarnhau sut mae'r gofyniad 
i gynigwyr gyflwyno enwau a rolau aelodau presennol 
o'r staff fel rhan o'r wybodaeth sy'n ofynnol am 
Strwythur Sefydliadol yn cydymffurfio â'r GDPR, ac o 
ystyried goblygiadau'r cais hwn o ran y GDPR a 
phreifatrwydd, a fyddai Llywodraeth Cymru yn caniatáu 

Bydd yn ddigonol i gynigwyr ddangos pa un o'r rolau staff 
arfaethedig sy'n bodoli ar hyn o bryd. Ar ddechrau unrhyw 
grant, disgwylir i'r derbynwyr llwyddiannus enwi'r staff a 
ariennir drwy'r grant hwn ac a fydd yn ymgymryd â'r gwaith a 
ariennir.  
 
 



5 
 

i ddarparwyr nodi aelodau presennol o'r staff yn 
ddienw.    

16 Er mwyn osgoi amheuaeth, a allai Llywodraeth Cymru 
gadarnhau'r broses ar gyfer cyflwyno Ceisiadau am 
Grant wedi'u cwblhau.  

Gweler tudalen 11 o'r ffurflen gais am grant am ragor o 
fanylion. 

17 A allai Llywodraeth Cymru gadarnhau a fydd modd i 
gynigwyr gynnwys delweddau a diagramau fel rhan o'u 
hymatebion am ansawdd, ac, os felly, a fydd y geiriau 
yn y delweddau a'r diagramau'n cael eu cynnwys yng 
nghyfrif geiriau'r cwestiynau am ansawdd?   

Byddwn yn barod i dderbyn nifer gyfyngedig o 
ddiagramau/delweddau ond dim ond os byddant yn rhoi 
esboniad cliriach o daith y cwsmer, er enghraifft, nag y gellir 
ei wneud drwy ddefnyddio geiriau yn unig. Fodd bynnag, 
byddem yn disgwyl i ddiagramau/delweddau gynnwys cyn 
lleied o destun â phosibl ac ni fyddai'r testun hwn yn cael ei 
gynnwys yn uchafswm cyfrif geiriau'r ymateb.  

18 Er mwyn osgoi amheuaeth, a all Llywodraeth Cymru 
gadarnhau a yw TAW yn daladwy ar y grant hwn?  

Na, ni fydd TAW yn daladwy ar y cyllid grant.  

19 Mae'r Nodiadau Cyfarwyddwyd yn nodi y caiff yr holl 
gyllid ardoll ei ddyrannu i'r Gwasanaethau Cynghori 
Arbenigol. A allai Llywodraeth Cymru gadarnhau a yw 
hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i Wasanaethau 
Arbenigol ymgymryd â gwaith ar ddyledion mewn 
perthynas â chyngor ar bob lefel. Os nad yw hyn yn 
wir, a allai Llywodraeth Cymru nodi a yw hyn yn golygu 
na chaiff gwaith ar ddyledion a wneir gan Wasanaethau 
sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned a Gwasanaethau o 
Bell ei ariannu drwy gyfraniadau talwyr yr ardoll.  

Mae setliad ariannol blynyddol Llywodraeth Cymru yn 
cynnwys swm mewn perthynas â chyfran Llywodraeth Cymru 
o ardoll y DU. Bydd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddangos i 
Drysorlys EM sut y gwariodd gyllid yr ardoll ledled Cymru. Ar 
adeg llunio'r nodiadau cyfarwyddyd, nid yw'n hysbys sut y 
bydd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddangos sut mae wedi 
gwario cyllid yr ardoll.  
 
Fodd bynnag, disgwylir y caiff cyfran o'r cyllid grant sydd ar 
gael fel rhan o wariant y Gwasanaethau Cynghori Arbenigol 
Rhanbarthol, sy'n hafal i swm blynyddol yr ardoll a nodir yn 
setliad ariannol Llywodraeth Cymru, ei defnyddio mewn 
perthynas â darparu gwasanaeth gwaith achos cyngor ar 
ddyledion. Fodd bynnag, disgwyliwn yn llawn y caiff cyfran 
ychwanegol o'r grant sydd ar gael ar gyfer darparu 
Gwasanaethau sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned a 
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Gwasanaethau o Bell ei gwario ar ddarparu gwasanaethau 
cyngor ar ddyledion. 

20 A allai Llywodraeth Cymru gadarnhau a fydd modd i 
gynigwyr ddefnyddio llofnod electronig wrth gyflwyno 
ceisiadau.   

Derbynnir datganiad wedi'i lofnodi'n electronig.  

21 O ran sgorio'r cynigion, a allai Llywodraeth Cymru nodi 
sut y caiff synergeddau gweithredol a synergeddau o 
ran cyflawni (yn hytrach nag arbedion effeithlonrwydd) 
rhwng cynigion gwahanol, a allai fod yn berthnasol i 
nifer o ranbarthau, eu hasesu a'u sgorio? 

Mae'r Gronfa Gynghori Sengl yn darparu 13 o gyfleoedd 
ariannu gwahanol a chaiff ceisiadau ar gyfer pob cyfle eu 
hasesu yn ôl eu teilyngdod eu hunain. O fewn pob cyfle, bydd 
yn ofynnol i gynigwyr ddisgrifio sut y byddant yn sicrhau y 
caiff eu gwasanaeth arfaethedig ei integreiddio â 
gwasanaethau perthnasol eraill y gallai fod eu hangen ar 
gleientiaid. Er y bydd dangos sut y disgwylir i wasanaethau 
gael eu hintegreiddio felly'n gwella cynnig, ni fydd dangos yr 
arbedion effeithlonrwydd a gyflawnir drwy gynnig darparu 
gwasanaethau o dan fwy nag un o'r cyfleoedd yn arwain at 
sgôr uwch, gan y byddai rhoi pwys ar hyn yn rhoi mantais 
uniongyrchol i ddarparwyr a all gyflawni mwy nag un cynnig 
ac yn rhoi darparwyr a all ond gyflawni un cynnig ariannu o 
dan anfantais uniongyrchol.  

22 Er mwyn osgoi amheuaeth, a all Llywodraeth Cymru 
gadarnhau unrhyw safonau o ran y Gymraeg a fydd yn 
berthnasol i'r grant hwn, a'u darparu i'r holl gynigwyr 
cyn gynted â phosibl, er mwyn eu helpu i gynllunio'u 
gwasanaeth yn effeithiol?  

Gweler adran 6, cwestiwn 4 yn y nodiadau cyfarwyddwyd am 
ragor o fanylion.  

23 A fydd yn ofynnol i ddarparwyr gymhwyso prosesau 
sicrhau ansawdd DAPA wrth roi cyngor ar ddyledion?  

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod pobl 
Cymru yn cael cyngor diduedd o ansawdd uchel er eu budd 
pennaf. Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal ei 
diddordeb yng nghytundeb gwasanaeth DAPA a roddwyd ar 
waith gan yr hen Wasanaeth Cynghori Ariannol.  
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Mae'r cytundeb mewn grym hyd at fis Mehefin 2020. Felly, 
bydd sefydliad sy'n rhoi cyngor ar ddyledion o fewn 
Gwasanaethau Cynghori Arbenigol Rhanbarthol yn 
ddarostyngedig i broses DAPA tan y dyddiad hwn, o leiaf.  
 
 


