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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.  
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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.  

O fis Ebrill 2019, bydd Trysorlys EM yn cynnwys swm o arian 
a gyfrifir drwy fformiwla sy'n cynnwys dadansoddiad o ganran 
yr oedolion dyledus sy'n byw yng Nghymru yng ngrant bloc 
blynyddol Llywodraeth Cymru. Yn unol â Deddf Cyfarwyddyd 
Ariannol a Hawliadau 2018, gofynnir i Lywodraeth Cymru 
ddangos i Drysorlys EM ei bod wedi gwario swm o arian ar 
ddarparu gwasanaethau cyngor ar ddyledion a 
gwasanaethau cymorth cysylltiedig sy'n hafal, o leiaf, i'r swm 
a nodir yn y grant bloc. Os na all Llywodraeth Cymru 
ddangos ei bod wedi gwario'r swm hwn ar wasanaethau 
cyngor ar ddyledion, bydd Trysorlys EM yn didynnu unrhyw 
danwariant o grant bloc Llywodraeth Cymru yn y dyfodol. 
 
Er mwyn hwyluso ei gallu i roi cyfrif am wariant ar 
wasanaethau cyngor ar ddyledion, mae Llywodraeth Cymru 
yn ei gwneud yn ofynnol i rywfaint o'r arian grant sydd ar gael 
ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Arbenigol Rhanbarthol, sy'n 
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hafal i'r swm y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y caiff ei 
gynnwys yn ei grant bloc blynyddol gan Trysorlys EM, gael ei 
ddefnyddio i ddarparu gwasanaeth gwaith achos cyngor ar 
ddyledion integredig.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gyfran ychwanegol o'r 
grant sydd ar gael gan y Gronfa Gynghori Sengl ar gyfer 
darparu Gwasanaethau sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned a 
Gwasanaethau o Bell gael ei gwario ar wasanaethau cyngor 
ar ddyledion. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y cynigydd yw nodi 
faint y mae'n cynnig ei wario ar ddarparu cyngor ar ddyledion 
o fewn y gwasanaethau hyn, a dangos tystiolaeth o hynny. 

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.  
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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'r cytundeb ar waith hyd at fis Mehefin 2020. Fodd 
bynnag, dim ond i nifer gyfyngedig o wasanaethau cyngor ar 
ddyledion i'w hasesu y mae'r gwasanaethau DAPA a 
ddarperir o fewn y cytundeb yn berthnasol. Felly, er mwyn i'r 
sefydliad sy'n gyfrifol am ddarparu DAPA yng Nghymru nodi'r 
darparwyr sy'n cynnig cyngor ar ddyledion a fydd yn rhan o'r 
broses DAPA o 01/01/2020, dim ond darparwyr sy'n cynnig 
cyngor ar ddyledion o fewn y Gwasanaethau Cynghori 
Arbenigol Rhanbarthol a fydd yn destun proses DAPA.  
 
Noder, mae'r Gronfa Gynghori Sengl yn cynnig grantiau ar 
gyfer darparu gwybodaeth a chyngor ar les cymdeithasol a 
chyngor ar draws nifer o feysydd pwnc. Felly, mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu archwilio sut y gellir asesu 
ansawdd gwasanaethau cynghori a ariennir mewn modd 
annibynnol, a hynny ar y cyd â'r holl ddarparwyr sy'n cael 
grantiau gan y Gronfa Gynghori Sengl.  

 Diweddarwyd 15/05/2019  

24 Ai'r bwriad yw gwneud 13 o ddyfarniadau ar wahân?  Y bwriad yw y caiff un dyfarniad mewn perthynas â 
Gwasanaethau Cynghori sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned 
Rhanbarthol ac un dyfarniad mewn perthynas â 
Gwasanaethau Cynghori Arbenigol Rhanbarthol eu gwneud 
ym mhob un o'r chwe rhanbarth. Ynghyd â'r dyfarniad ar 
gyfer Gwasanaeth Cynghori o Bell i Gymru Gyfan, bydd hyn 
yn creu cyfanswm o 13 o ddyfarniadau ar wahân. 
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25 Ar hyn o bryd mae ein sefydliad yn gwasanaethu 
pedwar rhanbarth gwahanol â nifer o sefydliadau. A 
fyddem yn cyflwyno un cynnig am ganran o'r cyllid ar 
gyfer pob rhanbarth a wasanaethir gennym?  Neu a 
fyddem yn cyflwyno cynigion ar wahân ar gyfer pob 
rhanbarth ar wahân?  

Byddai angen cyflwyno cynnig ar wahân am gyllid ar gyfer 
pob rhanbarth.  Bydd cynnig yn dangos sut y caiff y 
gwasanaethau rhanbarthol arfaethedig eu darparu yn unol ag 
anghenion cymunedau lleol mewn un rhanbarth penodol. 
Felly, os ydych yn cyflwyno cynnig am gyllid ar draws pedwar 
rhanbarth, yna bydd angen i chi gyflwyno pedwar cynnig (neu 
wyth os ydych yn cyflwyno cynnig ar gyfer Gwasanaethau 
Cynghori sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned a Gwasanaethau 
Cynghori Arbenigol. 

26 Rydych yn gofyn i sefydliadau gydweithio - er bod hyn 
yn bosibl ar lefel strategol, bydd yn anodd ar lefel 
weithredol, a bydd yn anodd creu gwasanaeth 
newydd/newid y ffordd rydym yn gweithio - a fydd dull 
gweithredu datblygiadol? 
 
 
 
 
 

Gweledigaeth uchelgeisiol Llywodraeth Cymru yw y bydd gan 
Gymru fodel cynaliadwy a chosteffeithiol ar gyfer darparu 
gwasanaethau cynghori gyda sicrwydd ansawdd, gyda'r 
darparwyr yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau yn unol 
â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 sy'n sicrhau'r 
canlyniadau gorau i bobl yng Nghymru.  
 
Gan ein bod ar ddiwedd setliad ariannu presennol 
Llywodraeth Cymru; ar hyn o bryd dim ond am gyfnod o 12 
mis y gallwn gynnig ymrwymiad grant pendant. Fodd bynnag, 
mae'n bosibl y gellid ymestyn yr arian grant i ymgeiswyr 
llwyddiannus y tu hwnt i'r cyfnod cychwynnol o 12 mis.  Gan 
gadw hyn mewn cof, er ein bod yn gwerthfawrogi'r amser y 
mae'n ei gymryd i ddatblygu trefniadau cydweithio, rydym yn 
ymrwymedig i isafswm cyfnod o 12 wythnos er mwyn rhoi 
amser i ddarparwyr baratoi eu cynigion. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda'r sefydliadau llwyddiannus er mwyn 
monitro allbynnau eu gwasanaeth cynghori a'r ffordd y maent 
yn datblygu eu modelau cynllunio a darparu gwasanaeth 
mewn modd cadarnhaol er mwyn cefnogi'r nodau uchelgeisiol 
ar gyfer gwasanaethau cynghori.  
 



9 
 

27 Mae'r arian y cytunwyd arno ar gyfer cyfnod o 12 mis 
yn unig, ond rydych yn gofyn am uchelgais tymor hwy? 
A fydd ymarfer cystadleuol arall? 
 

Mae'r ateb yr un fath â'r ateb i uchod?  
 
Cydnabyddir na fyddai llawer o awydd ymhlith y cynigwyr am 
ymarfer cystadleuol arall yn fuan ar ôl yr ymarfer presennol. 
Felly, yr uchelgais yw datblygu taith y ceisiadau llwyddiannus, 
yn amodol ar berfformiad boddhaol, dros gyfnod rhesymol o 
amser.  
 
Noder pan fydd dyraniadau cyllidebol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer y dyfodol yn gliriach, bydd angen i swyddogion gael 
rhagor o gyngor er mwyn cadarnhau'r camau gweithredu 
arfaethedig mewn perthynas ag ymestyn unrhyw ddyfarniad 
grant i ymgeisydd llwyddiannus neu ymarfer cystadleuol arall. 

28 Cronfa Gynghori 'Sengl' yw hon i fod – pam rydych yn 
gofyn i un sefydliad gyflwyno mwy nag un cynnig?  

Rhaglen gynghori sengl ydyw, nid dyfarniad grant sengl. 
Mae'r Gronfa Gynghori Sengl yn darparu 13 o gyfleoedd 
ariannu gwahanol a chaiff cynigion ar gyfer pob cyfle eu 
hasesu yn ôl eu teilyngdod eu hunain.  
 

29 Gallai fy sefydliad o bosibl gyflwyno chwe chynnig. A 
fyddai hyn yn golygu y byddai angen i mi gwblhau 
chwe ffurflen fonitro ar wahân bob chwarter?  

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r sefydliadau 
llwyddiannus i gytuno ar ddull monitro a fydd yn bodloni'r 
gofynion.  

30 Sut y caiff ansawdd ei ddangos? A fydd yr un pwys yn 
cael ei roi ar achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl ag a 
fydd yn cael ei roi ar y safonau cyngor-benodol a restrir 
yn y nodiadau cyfarwyddyd?  

Caiff ansawdd ei asesu drwy dystiolaeth o safon ansawdd a 
thrwy'r esboniad o brofiad a gallu profedig y 
darparwr/darparwyr i ddarparu'r gwasanaeth a roddir mewn 
ymateb i Adran 6, C1 o'r Ffurflen Gais.  
Cred Llywodraeth Cymru fod y Safonau Sicrhau Ansawdd a 
restrir yn y Nodiadau Cyfarwyddyd yn rhai a all ddangos 
sicrwydd ansawdd digonol mewn unrhyw gynnig penodol. Y 
pwynt allweddol yw'r gofyniad i ddangos sicrwydd ansawdd 
digonol ar gyfer y math o wasanaeth a gynigir, ynghyd â lefel 
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a natur y gwasanaeth hwnnw. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cydnabod bod safonau ansawdd eraill y gall cynigwyr 
ddymuno ddibynnu arnynt er mwyn dangos bod ganddynt 
fesurau sicrhau ansawdd digonol ar waith. Wrth benderfynu a 
yw'r safon ansawdd benodol yn cynnwys yr elfennau 
angenrheidiol i ddarparu sicrwydd ansawdd, bydd 
Llywodraeth Cymru yn ystyried i ba raddau y mae'n bodloni 
gofynion Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor 
Cymru ac yn ystyried a yw lefel y sicrwydd ansawdd y mae'r 
safon benodol yn ei gynnig yn ddigonol ar gyfer lefel y 
gwasanaeth cynghori neu'r math o wasanaeth cynghori a 
gynigir.  
O ystyried yr amrywiaeth o safonau y gall cynigwyr feddu 
arnynt a'r amrywiaeth o fathau o wasanaeth y gall cynigwyr 
gynnig eu darparu, ni all Llywodraeth Cymru wneud 
dyfarniadau unigol ynghylch a yw safon ansawdd benodol yn 
dderbyniol cyn gwneud hynny fel rhan o'r broses o asesu'r 
holl gynigion a geir.  
 
Mae'n bwysig nodi na fydd meddu ar un o'r safonau a restrir 
ar dudalen 11 o'r Nodiadau Cyfarwyddyd o reidrwydd yn 
golygu bod mesurau sicrhau ansawdd digonol ar waith i 
ddarparu unrhyw fath o wasanaeth. Rhaid i sefydliadau 
feddu ar Safon Ansawdd cyngor gydnabyddedig ar y lefel 
briodol ar gyfer y gwasanaeth y maent yn cynnig ei ddarparu. 

31 Mae fy sefydliad ar fin dechrau'r daith tuag at gyflawni 
safon ansawdd ac rydym yn poeni am yr amserlen ac 
am unrhyw oedi o ran cyflwyno Fframwaith Ansawdd 
Gwybodaeth a Chyngor Cymru.   

Dim ond yn ddiweddar y cafodd Gwasanaeth Asesu 
Annibynnol Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor 
Cymru, sy'n gyfrifol am asesu a yw Safonau Ansawdd 
Gwasanaethau Cynghori yn cydymffurfio â'r Fframwaith, ei 
gynllunio a'i roi ar waith. Felly, nid yw'n briodol ei gwneud yn 
ofynnol i ddarparwr feddu ar Safon Ansawdd Cyngor a 
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ddyfarnwyd gan Gorff sydd wedi'i Achredu gan y Fframwaith 
er mwyn manteisio ar y Gronfa Gynghori Sengl.  
 
Fodd bynnag, un o amodau'r grant yw bod yn rhaid i 
ddarparwr sy'n gwneud cais am gyllid gan y Gronfa Gynghori 
Sengl feddu ar Safon Ansawdd cyngor gydnabyddedig  ar y 
lefel briodol ar gyfer y gwasanaeth y mae'n cynnig ei 
ddarparu. Drwy'r amod hwn, gall Llywodraeth Cymru 
ddatblygu ei ymrwymiad i ariannu darparwyr gyda sicrwydd 
ansawdd yn unig.  

32 Os bydd nifer o sefydliadau'n dod ynghyd i gydweithio, 
mae'n bosibl y bydd goblygiadau o ran TUPE. A allwch 
gynghori ynghylch hyn?  

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 
arian grant. 

33 A allwch gadarnhau 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? 

O fis Ebrill 2019, bydd Trysorlys EM yn cynnwys swm o arian 
a gyfrifir drwy fformiwla sy'n cynnwys dadansoddiad o ganran 
yr oedolion dyledus sy'n byw yng Nghymru yng ngrant bloc 
blynyddol Llywodraeth Cymru. Yn unol â Deddf Cyfarwyddyd 
Ariannol a Hawliadau 2018, gofynnir i Lywodraeth Cymru 
ddangos i Drysorlys EM ei bod wedi gwario swm o arian ar 
ddarparu gwasanaethau cyngor ar ddyledion a 
gwasanaethau cymorth cysylltiedig sy'n hafal, o leiaf, i'r swm 
a nodir yn y grant bloc. Os na all Llywodraeth Cymru 
ddangos ei bod wedi gwario'r swm hwn ar wasanaethau 
cyngor ar ddyledion, bydd Trysorlys EM yn didynnu unrhyw 
danwariant o grant bloc Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.  
 
Er mwyn hwyluso ei allu i roi cyfrif am wariant ar 
wasanaethau cyngor ar ddyledion, mae Llywodraeth Cymru 
yn ei gwneud yn ofynnol i rywfaint o'r arian grant sydd ar gael 
ar gyfer Gwasanaethau Cynghori Arbenigol Rhanbarthol, sy'n 
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hafal i'r swm a nodir yn ei grant bloc blynyddol gan Trysorlys 
EM, gael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaeth gwaith achos 
cyngor ar ddyledion. (Cyfleoedd 7-12 ar y Ffurflen Gais.) 
 
  
Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl yn llawn y caiff cyfran 
ychwanegol o'r grant sydd ar gael ar gyfer darparu 
Gwasanaethau sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned a 
Gwasanaethau o Bell ei gwario ar wasanaethau cyngor ar 
ddyledion. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y cynigiwr yw nodi faint 
o'r grant y mae'n cynnig ei wario ar ddarparu cyngor ar 
ddyledion o fewn y gwasanaethau hyn, a dangos tystiolaeth o 
hynny. Er gwybodaeth, mae gan Lywodraeth Cymru hefyd 
ddiddordeb mewn cytundebau a rennir, â gwledydd eraill y 
DU, ar gyfer darparu gwasanaethau cyngor ar ddyledion a 
gwasanaethau cymorth cysylltiedig, nad ydynt wedi'u 
cynnwys yn y grant hwn o £8 miliwn hwn. Bydd Llywodraeth 
Cymru a gwledydd eraill y DU yn penderfynu a fydd 
cytundebau a rennir yn parhau y tu hwnt i fis Ebrill 2020.   

34 A allwch fanylu ar y goblygiadau o ran TUPE mewn 
perthynas â'r gwasanaethau a ariennir gan yr ardoll?  

Fel yr eglurwyd yn yr ymateb i C10, bydd Trysorlys EM yn 
cynnwys swm o arian yng ngrant bloc Llywodraeth Cymru 
bob blwyddyn.  At ddibenion cyfrifyddu, mae Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu clustnodi swm o arian ar gyfer darparu 
gwasanaethau cyngor ar ddyledion a gwasanaethau 
cysylltiedig (sy'n hafal i'r swm a nodir yn y grant bloc) o fewn 
y Gwasanaethau Cynghori Arbenigol Rhanbarthol.     Mae 
cynigiwr yn gyfrifol am gael cyngor, ar ei draul ei hun, 
ynghylch unrhyw hapddigwyddiadau yn y dyfodol; neu 
unrhyw amgylchiadau eraill; neu faterion a allai effeithio 
mewn unrhyw ffordd ar ei gais am arian grant. 
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35 a)      A yw Gwariant Cyllidebol 19-20, fel y'i nodir yn 
Nhaenlen y Gyllideb, ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Ionawr a mis Mawrth 2020 a Gwariant Cyllidebol 20-21 
ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr 2020? 
b)      A yw'r 'Arian sydd Ar Gael’, fel y'i nodir yn y tabl 
ar dudalen 9 o'r Nodiadau Cyfarwyddyd, wedi'i rannu'n 
£360,404 ar gyfer y cyfnod rhwng Ionawr a mis Mawrth 
2020  a £1,081,212 ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a 
mis Rhagfyr 2020? 

Yr ateb i a) a b) yw Ydy - mae Llywodraeth Cymru yn ystyried 
a ellir trosglwyddo tanwariant neu orwariant o chwarter cyntaf 
blwyddyn ariannol 2019-20 ymlaen i ail chwarter blwyddyn 
ariannol 2020-21, a bydd yn rhoi diweddariad am hyn cyn 
gynted â phosibl.  Caiff y diweddariad ei ychwanegu yma.   
Diweddarwyd 28/06 - Mae’r cyllidebau fel manwl yn y 
canllawiau, fodd bynnag, rhowch amcangyfrifodd gorau 
byddwch yn gwariant pob chwarter, a yw hyn yn llai neu'n fwy 
na'r swm a awgrymwyd ar gyfer pob blwyddyn ariannol, 
darparu bod y cyfanswm ddim yn uwch na’r swm cyfanswm 
ar gyfer y 12 mis llawn 

36 Mae'n ofynnol i gynigiwr nodi ei ddisgwyliadau o ran 
lleiafswm yr achosion/ymholiadau. A yw hyn yn golygu 
y caiff yr arian ei ddyfarnu i'r rhai hynny a all ddangos 
mai nhw fydd yn gwneud y swm mwyaf o waith? 

Mae'r adran hon yn ymwneud â gwerth am arian - caiff y 
wybodaeth a roddir am ddisgwyliadau o ran lleiafswm yr 
achosion/ymholiadau, y gost gyfartalog fesul cynghorydd 
CALl a'r canlyniadau disgwyliedig ei chyfuno i roi darlun 
cyffredinol o werth am arian. 

37 A oes rhaid i'r arian grant gael ei ddyrannu o fewn 
rhanbarth yn unol â'r adroddiad ar Fodelu’r Angen am 
Gyngor ar Faterion Lles Cymdeithasol? 

Drwy ddyrannu'r arian yn rhanbarthol, mae Llywodraeth 
Cymru wedi seilio ei ddyraniad ar ganfyddiadau adroddiad 
Llywodraeth Cymru, ‘Modelu’r Angen am Gyngor ar Faterion 
Lles Cymdeithasol’, (2017), a gomisiynwyd yn annibynnol. 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod hyn 
yn fan cychwyn ac y gall darparwyr lleol a rhanbarthol 
ddymuno adeiladu ar hyn drwy ategu'r data â'u data neu eu 
profiadau eu hunain, neu â data priodol eraill, sy'n berthnasol 
i'r math o wasanaethau y maent yn cynnig eu darparu. Gall 
hyn gynnwys ystyried y ddarpariaeth bresennol yn eu hardal 
neu ranbarth. Y gofynion allweddol yma, fel y'u nodir yng 
Nghwestiwn 3 ar y Ffurflen Gais, yw y caiff y gwasanaethau a 
ariennir eu darparu yn unol ag anghenion penodol y 
cymunedau lleol, eu bod yn gwneud y cyfraniad cyffredinol 
mwyaf cadarnhaol posibl gyda'r adnoddau sydd ar gael, gan 
osgoi dyblygu ymdrech cymaint â phosibl, bod pobl yn gallu 
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cael gafael ar y gwasanaethau gwybodaeth a chyngor sydd 
eu hangen arnynt ar draws y rhanbarth a bod eich dull 
gweithredu yn ennyn hyder y bydd y bobl sydd mewn angen 
yn gwneud defnydd llawn o'r gwasanaethau gwybodaeth a 
chyngor a ariennir. 

38 Rwy'n ymholi ynglŷn â'r gronfa uchod, ac, yn benodol, 
ynglŷn â thudalen 11 o'r nodiadau cyfarwyddwyd sy'n 
nodi'r Safonau Ansawdd Cyngor Derbyniol. Yma ceir 
rhestr o safonau ansawdd, ond dywed nad yw'r rhestr 
yn gyfyngedig iddynt. 
 
Ar hyn o bryd rydym yn meddu ar Farc Perfformiad o 
Ansawdd am eiriolaeth. Mae ein staff yn meddu ar 
gymhwyster City & Guilds mewn eiriolaeth. A allwch 
gadarnhau a fyddai'r marc perfformiad o ansawdd hwn 
yn dderbyniol?  
 

Cred Llywodraeth Cymru fod y Safonau Sicrhau Ansawdd a 
restrir yn y Nodiadau Cyfarwyddyd yn rhai a all ddangos 
sicrwydd ansawdd digonol mewn unrhyw gynnig penodol. Y 
pwynt allweddol yw'r gofyniad i ddangos bod y Safon Sicrhau 
Ansawdd yn cynnig sicrwydd ansawdd digonol ar gyfer y 
math o wasanaeth a gynigir, ynghyd â lefel a natur y 
gwasanaeth hwnnw.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod safonau ansawdd 
eraill y gall cynigwyr ddymuno ddibynnu arnynt er mwyn 
dangos bod ganddynt fesurau sicrhau ansawdd digonol ar 
waith. Wrth benderfynu a yw Safon Sicrhau Ansawdd 
benodol yn cynnwys yr elfennau angenrheidiol i ddarparu 
sicrwydd ansawdd, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried i ba 
raddau y mae'n bodloni gofynion Fframwaith Ansawdd 
Gwybodaeth a Chyngor Cymru ac yn ystyried a yw lefel y 
sicrwydd ansawdd y mae'r safon benodol yn ei gynnig yn 
ddigonol ar gyfer lefel y gwasanaeth cynghori neu'r math o 
wasanaeth cynghori a gynigir. O ystyried yr amrywiaeth o 
safonau y gall cynigwyr feddu arnynt a'r amrywiaeth o fathau 
o wasanaeth y gall cynigwyr gynnig eu darparu, ni all 
Llywodraeth Cymru wneud dyfarniadau unigol ynghylch a yw 
safon ansawdd benodol yn dderbyniol cyn gwneud hynny fel 
rhan o'r broses o asesu'r holl gynigion a geir. Mae'n bwysig 
nodi na fydd meddu ar un o'r safonau a restrir ar dudalen 11 
o'r Nodiadau Cyfarwyddyd o reidrwydd yn golygu bod 
mesurau sicrhau ansawdd digonol ar waith i ddarparu unrhyw 
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fath o wasanaeth cynghori. Rhaid i sefydliadau feddu ar 
Safon Ansawdd cyngor gydnabyddedig ar y lefel briodol ar 
gyfer y gwasnaeth y maent yn cynnig ei ddarparu. 

39 O ran y Gronfa Gynghori Sengl, a yw achrediad 
Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth yn safon ansawdd 
dderbyniol?  

Mae'r ateb wedi'i nodi yn yr ymateb i gwestiwn 38 uchod.  

 Diweddarwyd 22/05/2019  

40 Rydych wedi awgrymu y dylai cynigwyr gynllunio eu 
gwasanaethau gan feddwl am yr hirdymor, ond dim 
ond am gyfnod o 12 mis y caiff y grant ei gynnig. A yw 
hyn yn golygu y gallai'r grant gael ei gario ymlaen?  

Oherwydd amseru'r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant, dim 
ond hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020 y mae gan Lywodraeth 
Cymru sicrwydd ynghylch y gyllideb. Oherwydd yr ansicrwydd 
o ran Brexit, nid yw cyfnod setliad nesaf Llywodraeth Cymru 
wedi'i gadarnhau. Oherwydd hyn, dim ond am gyfnod o 12 
mis y gallwn gynnig grant. Fodd bynnag, mae Llywodraeth 
Cymru yn ymrwymedig i gefnogi'r gwaith o roi cyngor ar les 
cymdeithasol.  

41 A oes angen i bob darparwr gael marc ansawdd?  Bydd angen i bob darparwr sy'n bwriadu cynnig cyngor 
cyffredinol neu arbenigol feddu ar Safon Ansawdd cyngor 
priodol erbyn 1 Ionawr 2020.  

42 A oes gwaith eisoes wedi'i wneud i fapio darparwyr?  Mae gwefan Dewis Cymru yn rhoi manylion am ddarparwyr 
cyngor ar les cymdeithasol ledled Cymru. Mae'r cyfeiriadur 
hwn yn gynhwysfawr, ond nid yw'n gyflawn. Disgwylir y bydd 
y gwaith o ddatblygu rhwydweithiau cyngor ledled Cymru yn 
arwain at ragor o waith mapio darparwyr yn y dyfodol.   
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 Os na fydd y cais sy'n ennill y nifer fwyaf o bwyntiau 
mewn perthynas â chyfle yn bodloni holl ofynion y 
gronfa, a yw'n bosibl y byddwch yn ystyried ceisiadau 
eraill a gyflwynwyd ac yn awgrymu y dylai un cais 
gynnwys elfennau o gais arall? 

Ydy. Dyma'r union sefyllfa a ragwelir gan y paragraff canlynol 
yn y Nodiadau Cyfarwyddyd: 
Os na cheir unrhyw geisiadau mewn perthynas ag unrhyw 
gyfle penodol sy'n cyflawni nodau ac yn bodloni gofynion y 
grant yn llawn ac yn ddigonol, ceidw Llywodraeth Cymru yr 
hawl i gefnogi mwy nag un cais, pan fyddai gwneud hynny yn 
arwain at wasanaethau cyfunol sy'n cyflawni nodau ac yn 
bodloni gofynion y grant.  

43 Mae'r Gronfa Gynghori Sengl yn pwysleisio 
pwysigrwydd a gwerth cysylltiadau ystyrlon ag Iechyd. 
A yw hwn yn ddisgwyliad realistig o ystyried yr heriau 
sy'n gysylltiedig â meithrin cysylltiadau traws-sector? 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i sicrhau iechyd a 
llesiant pobl Cymru. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ariannu 
gwasanaethau sy'n anelu at ganlyniadau cynaliadwy ac a 
fydd yn ystyried anghenion pobl yn gyffredinol. Mae 
prosiectau presgripsiynu cymdeithasol ar waith mewn sawl 
rhan o Gymru, gan gwmpasu amrywiaeth eang o 
wasanaethau cymunedol, yn cynnwys gwasanaethau 
cynghori.  Gallwch weld rhai enghreifftiau yma:  
http://www.gofalsylfaenolun.cymru.nhs.uk/rhagnodi-
cymdeithasolprosiectau-yn-l-ard  Mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a rhanddeiliaid 
eraill er mwyn cydgysylltu'r gweithgareddau hyn ymhellach a 
chreu sail dystiolaeth ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol. 
Bydd datblygu rhwydweithiau cyngor rhanbarthol yn cynnig 
cyfleoedd ychwanegol i randdeiliaid cyngor gysylltu â'r sector 
iechyd.  

44 A oes rhaid i'r holl gyngor ar ddyledion a ariennir gan yr 
ardoll gael ei ddarparu ar lefel gwasanaethau cynghori 
arbenigol gan fod ei bresenoldeb yn golygu bod cyngor 
ar ddyledion yn cyfrif am ran anghymesur o fawr o'r 
cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau cynghori arbenigol?  

Oes. Dim ond mewn perthynas â'r cyfleoedd ar gyfer 
Gwasanaethau Cynghori Arbenigol y mae isafswm gwariant 
ar gyngor ar ddyledion yn ofynnol. Mae hyn yn adlewyrchu'r 
ffordd y cafodd y gwasanaethau cyngor ar ddyledion a 
ariannwyd gan yr ardoll eu darparu'n flaenorol. Drwy 
ddatganoli cyllidebau, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn 
ariannu nifer o wasanaethau neu weithgareddau dyledion 
ledled Cymru sydd y tu hwnt i gwmpas y Gronfa Gynghori 
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Sengl.  Rydym yn cydnabod na fydd yr holl waith a wneir gan 
y gwasanaethau cynghori arbenigol yn waith achos manwl. 
Bydd cyfran ohono yn waith untro ac efallai na fydd bob 
amser yn manteisio ar wybodaeth helaeth y cynghorwyr. Y 
disgwyliad allweddol yw y bydd y cynghorwyr yn meddu ar y 
gallu i ddarparu gwaith achos arbenigol ar unwaith os mai 
dyna fydd yr ymateb mwyaf priodol i'r cleient.   

45 Mae'r Gronfa Gynghori Sengl yn pwysleisio 
pwysigrwydd a gwerth cysylltiadau ystyrlon ag Iechyd. 
A yw hwn yn ddisgwyliad realistig o ystyried yr heriau 
sy'n gysylltiedig â meithrin cysylltiadau traws-sector? 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i sicrhau iechyd a 
llesiant pobl Cymru. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ariannu 
gwasanaethau sy'n anelu at ganlyniadau cynaliadwy ac a 
fydd yn ystyried anghenion pobl yn gyffredinol. Mae 
prosiectau presgripsiynu cymdeithasol ar waith mewn sawl 
rhan o Gymru, gan gwmpasu amrywiaeth eang o 
wasanaethau cymunedol, yn cynnwys gwasanaethau 
cynghori.  Gallwch weld rhai enghreifftiau yma:  
http://www.gofalsylfaenolun.cymru.nhs.uk/rhagnodi-
cymdeithasolprosiectau-yn-l-ard  Mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a rhanddeiliaid 
eraill er mwyn cydgysylltu'r gweithgareddau hyn ymhellach a 
chreu sail dystiolaeth ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol. 
Bydd datblygu rhwydweithiau cyngor rhanbarthol yn cynnig 
cyfleoedd ychwanegol i randdeiliaid cyngor gysylltu â'r sector 
iechyd.  

 Diweddarwyd 22/05/2019  

46 A all Llywodraeth Cymru egluro pa gyngor ar TUPE y 
mae wedi'i gael cyn cyhoeddi'r tendr? 

Cafodd Llywodraeth Cymru gyngor cyfreithiol ar oblygiadau 
TUPE cyn cyhoeddi’r cynllun arian grant. Fodd bynnag, ni all 
Llywodraeth Cymru gynnig cyngor i gynigydd ar y mater hwn, 
nac ar unrhyw fater arall a allai effeithio ar gais am arian 
grant.  
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Fel yr eglurir yn y Nodiadau Cyfarwyddyd, mae cynigydd yn 
gyfrifol am gael ei gyngor ei hun, ar ei draul ei hun, ar unrhyw 
hapddigwyddiadau posibl; neu unrhyw amgylchiadau eraill; 
neu unrhyw faterion a allai effeithio mewn unrhyw ffordd ar ei 
gais am arian grant.  
 

47 A all Llywodraeth Cymru ddarparu rhestr o'r 
sefydliadau a ariennir ar hyn o bryd i’r darpar 
ddarparwyr, er mwyn hwyluso diwydrwydd dyladwy 
effeithiol mewn perthynas â rhwymedigaethau TUPE 
posibl? 

Dyma'r sefydliadau sy'n cael grantiau gan Lywodraeth Cymru 
ar hyn o bryd er mwyn cyflawni prosiectau gwybodaeth a 
chyngor mewn perthynas â lles cymdeithasol: 
 
Age Cymru 
Cyngor ar Bopeth Cymru  
Shelter Cymru 
SNAP Cymru 
Gofal Canser Tenovus 
 

48 O ran Adran Saith o'r Ffurflen Cais am Grant, a all 
Llywodraeth Cymru:  
a) nodi sut y mae'n disgwyl i ddarparwyr ddangos/profi 
cydymffurfiaeth â'r GDPR, gan gynnwys yr 
egwyddorion diogelwch sy'n rhan o'r Rheoliad hwnnw?  
b) cadarnhau i ba raddau y byddai unrhyw ofynion y 
cyfeirir atynt yn 'a' yn cwmpasu cadwyn gyflenwi 
sefydliad, gan gynnwys unrhyw broseswyr ac is-
broseswyr, rheolwyr neu is-grantïon?" 

Fel y cynghorir yn adran saith o'r nodiadau cyfarwyddwyd, 
wrth gwblhau Atodiad A, bydd cynigwyr yn nodi pa ddata 
personol y byddant yn eu casglu wrth ddarparu'r gwasanaeth 
arfaethedig. Pan fydd cwestiwn yn codi ynghylch a yw 
unrhyw ddata arfaethedig a gasglwyd yn angenrheidiol ac yn 
berthnasol at ddiben y prosiect hwn, bydd Llywodraeth 
Cymru yn trafod hyn â’r cynigydd cyn cadarnhau unrhyw 
ddyfarniad grant. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn trafod manylion megis 
proseswyr/is-broseswyr/rheolwyr data â'r sefydliad(au) 
llwyddiannus cyn cyflwyno unrhyw lythyrau dyfarnu grant. 
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49 A all Llywodraeth Cymru gadarnhau ei safbwynt o ran 
statws rheolwr a/neu brosesydd data mewn perthynas 
â defnydd pellach o wybodaeth a gesglir a phrosesau o 
dan y cytundeb, a/neu at ddibenion ategol. 

Fel uchod, caiff hyn ei drafod â'r sefydliad(au) llwyddiannus 
a'i gadarnhau yn y llythyr dyfarnu grant.  

 Diweddarwyd 28/06/2019  

50 Gan gyfeirio at Nodiadau Cyfarwyddyd y Grant, Arian 
Grant – Diben, pwynt 6 (tudalen 3), a all Llywodraeth 
Cymru egluro ystyr y gair 'craidd' yn y cyd-destun hwn, 
a'r defnydd a wneir ohono? 

Bydd y Gronfa Gynghori Sengl yn cynnig grantiau i 
ddarparwyr gyda sicrwydd ansawdd a all roi gwybodaeth am 
les cymdeithasol a gwasanaethau cyngor am ddim i'r cleient 
yn rhanbarthol neu'n genedlaethol. Mae'r cyfle i gyflwyno 
cynnig am arian grant er mwyn darparu gwybodaeth am les 
cymdeithasol a gwasanaethau cyngor am ddim i gleientiaid ar 
gael i bob darparwr sydd â Safon Ansawdd Cyngor sy'n 
briodol i'r math o wasanaeth cyngor y mae'n ceisio arian i'w 
ddarparu. Mae hyn yn cynnwys darparwyr cyngor yn y 
trydydd sector, y sector statudol a'r sector preifat. 
Un o'r gofynion allweddol yw bod darparwyr yn ddiduedd a'u 
bod yn gallu gweithredu bob amser er budd y bobl a fydd yn 
cael y gwasanaethau cynghori a ariennir sydd am ddim i'r 
cleient. Bydd hyn yn cynnwys nodi hawliau pobl o dan y 
gyfraith ac, ar gyfer rhai mathau o gyngor, eirioli ar eu rhan er 
mwyn iddynt allu manteisio ar yr hawliau hynny. Ni fydd 
llawer o swyddogaethau statudol awdurdodau lleol yn 
bodloni'r gofynion hyn. Fodd bynnag, pan fyddant yn eu 
bodloni, byddai'r gwasanaethau hyn yn gallu cael eu cynnwys 
o fewn y gronfa hon. Mae Llywodraeth Cymru am i'r Gronfa 
Gynghori Sengl wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at 
argaeledd gwybodaeth a chyngor yng Nghymru felly dylai 
unrhyw gynigion fod ar gyfer gallu i roi cyngor penodol na 
fyddai ar gael i bobl sydd ei angen heblaw am y cymorth 
grant hwn.   
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51 Mae'n debygol mai ni, fel elusen drefnu ganolog ein 
rhwydwaith o asiantaethau lleol, a reolir yn annibynnol, 
fydd y sefydliad arweiniol. Byddwn wedi cael statws 
Elusen y Gellir Ymddiried Ynddi erbyn mis Ionawr 2020 
ac rydym yn bwriadu cynnwys yr IAQF yn ein prosesau 
sicrhau ansawdd. Ar hyn o bryd, rydym yn goruchwylio 
ansawdd llywodraethu ein hasiantaethau lleol, yn 
hwyluso rhwydweithiau arfer da gweithredol ar gyfer 
gweithwyr achos a swyddogion technegol, ac yn 
coladu/dadansoddi data ar wasanaethau i gleientiaid o 
bob asiantaeth at ddibenion monitro ac adrodd (i 
Lywodraeth Cymru). Fel arfer, caiff gweithwyr achos eu 
cyflogi a'u rheoli yn uniongyrchol gan asiantaethau lleol 
sy'n gweithredu o fewn y fframwaith ansawdd a 
gymhwysir gennym, ond nid oes angen iddynt gael 
cynllun sicrhau ansawdd ar waith eu hunain. Rydym yn 
ystyried trefniant rheoli ar ffurf matrics lle mae 
asiantaethau yn cyflogi ac yn rheoli'r gweithwyr achos 
ond lle mae'r fframwaith sicrhau ansawdd yn cael ei 
ddarparu a'i oruchwylio gennym ni, yr elusen ganolog. 
A fyddai hyn yn bodloni gofynion eich cynllun sicrhau 
ansawdd ar gyfer darparwyr?   

Y gofyniad yw, ar ddechrau cyfnod yr arian grant, h.y. 
01/01/2020, mae'n rhaid i ddarparwr a ariennir sy'n rhan o'r 
broses o ddarparu gwasanaethau cynghori cyffredinol neu 
arbenigol feddu ar Safon Ansawdd cyngor gydnabyddedig, 
sy'n briodol i lefel y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu. Mae'r 
canllawiau yn rhoi enghreifftiau o Safonau Ansawdd cyngor a 
allai fod yn dderbyniol, yn dibynnu ar lefel y cyngor a 
ddarperir. Nid yw'r rhestr hon a ddarperir yn hollgynhwysfawr 
felly mae'n agored i gynigwyr gynnig safonau sicrhau 
ansawdd amgen, a allai gynnwys rhai sy'n cael eu gweithredu 
gan sefydliadau aelodaeth goruchwyliol. Yn anffodus, ni all 
Llywodraeth Cymru ddweud ymlaen llaw a fydd safon 
benodol yn ddigonol, o ystyried mai dim ond gyda 
dealltwriaeth fanwl o'r safon sicrhau ansawdd ei hun ac yng 
nghyd-destun y cynnig gwasanaeth a wneir y gellir 
penderfynu ar hyn. 

52 A all Llywodraeth Cymru ddiffinio'r hyn a olygir wrth y 
term 'cydweithredol' at ddibenion cwblhau Adran 2 o'r 
ffurflen gais? A yw hyn yn cynnwys partneriaid a 
ariennir a phartneriaid nas ariennir neu dim ond 
partneriaid a ariennir? (At ddibenion cwblhau'r adran 
hon). 

Yn Adran 2 o'r ffurflen gais, mae 'cydweithredol' yn cyfeirio at 
unrhyw bartneriaid a fydd yn cael arian grant. Bydd cyfleoedd 
i amlygu partneriaid eraill nas ariennir yn eich ymatebion i'r 
cwestiynau a geir yn Adran 6 o'r ffurflen. 
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53 A all Llywodraeth Cymru roi dadansoddiad o'r meini 
prawf sgorio ar gyfer pob cwestiwn? Er enghraifft, ar ba 
bwynt sgorio y mae ymateb i gwestiwn yn dderbyniol, 
yn rhagori ar ddisgwyliadau neu'n gostwng islaw'r 
safon ofynnol? Ar beth mae hyn yn seiliedig? A fydd y 
panel yn defnyddio'r dull gweithredu hwn i asesu pob 
cynnig grant mewn modd systemataidd a theg? Os nad 
yw'r system hon yn cael ei defnyddio, a all Llywodraeth 
Cymru roi manylion y dull gweithredu ar gyfer sgorio 
pob grant i bob darparwr er mwyn sicrhau tryloywder 
llwyr ac osgoi unrhyw faterion a all effeithio ar roi'r 
gwasanaethau ar waith yn llwyddiannus gan 
ddarparwyr llwyddiannus.   

Gweler taflen sgorio'r panel ar y wefan 

54 Yn y canllawiau, mae'n nodi "mae'n rhaid gwario cyfran 
o'r arian hwn (a nodir yn y tabl isod) ar ddarparu 
gwasanaethau arbenigol sy'n rhoi cyngor ar ddyledion"; 
os nad yw'r cynnig yn cynnwys gwasanaethau 
arbenigol sy'n rhoi cyngor ar ddyledion, a fydd hyn yn 
golygu nad oes cyfran o'r arian ar gael ac na ellir ei 
chynnwys yn y cynnig arfaethedig neu a gaiff y cynnig 
ei wrthod yn awtomatig? 

Mae'r gofynion penodol o ran gwariant ar gyngor arbenigol ar 
ddyledion yn gymwys i'r chwe chyfle rhanbarthol i roi cyngor 
arbenigol. Mae tudalen 6 o'r Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer 
y grant yn nodi 'bwriedir i'r grant hwn ariannu gwasanaethau 
cynghori arbenigol sy'n rhoi cyngor ar hawliau'n ymwneud â 
budd-daliadau, dyled, tai, cyflogaeth a gwahaniaethu (gan 
gynnwys addysg) yn unig'. Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd y 
gwasanaeth cynghori arbenigol integredig yn darparu pob un 
o'r categorïau cynghori hyn. Felly, ni fydd cais ar gyfer un o'r 
cyfleoedd rhanbarthol i roi cyngor arbenigol nad yw'n cynnig 
darparu'r pum maes o gyngor arbenigol yn bodloni'r meini 
prawf ar gyfer y grant.   

55 Yn y gronfa arbenigol ar gyfer Gwasanaethau 
Cynghori, a oes rhaid i'r ymgeiswyr gwmpasu pob 
maes a nodir ym mharagraff un ar dudalen chwech neu 
a allant nodi meysydd arbenigedd? 

Fel y disgrifir ar dudalen 6 o'r ddogfen gyfarwyddyd, bwriedir 
i'r grant hwn ariannu gwasanaethau cynghori arbenigol sy'n 
rhoi cyngor ar hawliau'n ymwneud â budd-daliadau, dyled, 
tai, cyflogaeth a gwahaniaethu (gan gynnwys addysg) yn 
unig. Er mwyn osgoi amheuaeth, rhaid i'r cynigion gwmpasu'r 
pum categori o gyngor. 
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56 Os yw sefydliad yn bartner cydweithredol sy'n rhoi 
cyngor ond mae sefydliad arall yn un arweiniol, a 
fyddai'n rhaid i'r partner cydweithredol feddu ar Safon 
Ansawdd ar ddyddiad dechrau'r grant?   

Y gofyniad yw, ar ddechrau cyfnod yr arian grant, h.y. 
01/01/2020, mae'n rhaid i ddarparwr a ariennir feddu ar Safon 
Ansawdd cyngor gydnabyddedig, sy'n briodol i lefel y 
gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu 

57 Mewn perthynas ag adrodd ffigurau, ai 'achosion' neu 
'faterion' a gaiff eu cyfrif, neu'r ddau? 

Mae'r adran hon yn ymwneud â gwerth am arian - caiff y 
wybodaeth a roddir am ddisgwyliadau o ran lleiafswm yr 
achosion/ymholiadau, y gost gyfartalog fesul cynghorydd 
CALl a'r canlyniadau disgwyliedig ei chyfuno i roi darlun 
cyffredinol o werth am arian. Wrth ‘achos’ rydym yn golygu 
gwaith sydd fel arfer yn para cyfanswm o 30 munud neu fwy, 
a fydd yn golygu, o bosibl, fwy o waith cofnodi nag yn achos 
ymholiad ac a fyddai, fel arfer, yn cynnwys darparu 
cadarnhad ysgrifenedig o gyngor. Rydym am gael gwybod y 
nifer o ddarnau unigol o waith sy'n 30 munud neu fwy a 
ragwelir, ni waeth sut mae sefydliad yn cyfeirio atynt fel arfer. 

58 A allai Llywodraeth Cymru egluro'r graddau y disgwylir i 
gynigwyr arweiniol sicrhau ansawdd gwaith eu 
partneriaid a ariennir mewn rhanbarth, ac a yw 
Llywodraeth Cymru wedi ystyried y goblygiadau o ran 
adnoddau i sefydliadau pe bai angen lefelau uchel o 
sicrhau ansawdd o ystyried gofyniad Llywodraeth 
Cymru i ddynodi cymaint o adnoddau â phosibl ar gyfer 
darpariaeth rheng flaen? 

O ystyried y disgwylir i bob darparwr sy'n rhoi cyngor rheng 
flaen feddu ar Safon Ansawdd dderbyniol, ni fyddai 
Llywodraeth Cymru wedi disgwyl y byddai angen i'r cynigydd 
arweiniol redeg unrhyw systemau sicrhau ansawdd cyffredin 
ychwanegol ar bartneriaid eraill. 

59 O ran y tabl Disgwyliadau o'r Canlyniadau a Monitro yn 
C6 iii, a allai Llywodraeth Cymru nodi a yw'n ofynnol i 
ddarparwyr eraill gynnig canlyniadau dangosol ar gyfer 
pob Gweithagwch a restrir? 

Dylai ymgeiswyr nodi'r gweithgareddau a'r mesurau y 
byddant yn eu defnyddio er mwyn pennu p'un a yw nodau'r 
rhaglen ariannu yn cael eu cyflawni. Fel arfer, bydd angen i'r 
mesurau bennu a yw'r canlyniadau a ragwelir yn cael eu 
cyflawni. 


