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RHAN 1 – Cyflwyniad a'r cefndir 

Cyflwyniad 

Bwriad y canllawiau hyn yw helpu sefydliadau'r trydydd sector sy'n ystyried gwneud 

cais am gyllid drwy’r Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cynaliadwy gan Lywodraeth Cymru 2020 – 2023.      

Os ydych yn bwriadu gwneud cais am grant, cofrestrwch gyda'r blwch negeseuon 

CeisiadauGrantGwasanaethauCymdeithasol2019@llyw.cymru 

SocialServicesGrantApplications2019@gov.wales drwy anfon enw eich sefydliad, 

a'ch enw a'ch cyfeiriad e-bost chi fel y gallwn wneud trefniadau i chi gyflwyno eich 

cais yn electronig drwy neges ddiogel. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Llun 2 Medi 2019 

Ynglŷn â’r grant  

Diben y Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 

(Cam 2) yw cefnogi blaenoriaethau Gweinidogion Cymru o sicrhau perthynas 

gyfartal rhwng pobl ac ymarferwyr; atal ac ymyrraeth gynnar; a thrawsnewid y ffordd 

y caiff anghenion gofal a chymorth pobl eu diwallu. Nodwyd hyn am y tro cyntaf yn 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy - Fframwaith Gweithredu ac fe gafodd sail 

statudol yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a ddaeth i 

rym ym mis Ebrill 2016.  

Mae'r grant yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau a ddarperir gan Sefydliadau'r 

Trydydd Sector, sydd â hanes blaenorol o ddarparu prosiectau a gwybodaeth a/neu 

brofiad o'r sector gofal cymdeithasol sy'n diwallu'r meini prawf a ganlyn:  

 Bydd grantiau ar gyfer prosiectau sy'n atal ac ymyrryd yn gynnar ac yn mynd 

i'r afael ag anghenion gofal a chymorth a nodwyd yn yr asesiadau poblogaeth 

rhanbarthol a chynlluniau ardal a'r adroddiad asesiad poblogaeth 

cenedlaethol (Gofal Cymdeithasol Cymru: Tachwedd 2017). Gellir ystyried 

prosiectau sy'n cefnogi'r themâu craidd a ganlyn, sy'n deillio o'r adroddiadau 

hyn, ar gyfer cyllid drwy'r grant: 

o  Gofalwyr sydd angen cymorth 

o  Plant a phobl ifanc 

o  Anableddau corfforol neu synhwyraidd 

o  Anabledd dysgu ac awtistiaeth 

o  Pobl hŷn   

 

 Bydd y prosiect yn unol â'r blaenoriaethau a nodwyd yn Symud Cymru 

Ymlaen, Ffyniant i Bawb a Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal 

mailto:SocialServicesGrantApplications2019@gov.wales
mailto:CeisiadauGrantGwasanaethauCymdeithasol2019@llyw.cymru
https://gweddill.gov.wales/topics/health/socialcare/act/population/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/topics/health/socialcare/act/population/?lang=en
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/SCW-NPAR-ENG.PDF
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/SCW-NPAR-ENG.PDF
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Cymdeithasol. Bydd y prosiect yn cefnogi'r Nodau ac Egwyddorion Llesiant 

sy'n sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

 Bydd y prosiect yn darparu gwasanaethau sy'n ategu, yn hytrach na dyblygu, 

y rhai sydd eisoes yn cael eu darparu gan y sector cyhoeddus neu'r trydydd 

sector yng Nghymru. Mae angen i ymgeiswyr ddangos yn eu cais nad yw'r 

gwasanaeth arfaethedig ar gael ar hyn o bryd. 

 

 Bydd y prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar wella canlyniadau llesiant pobl 

sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.  

 

 Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd wedi'u cynllunio a'u cynnal ar sail 

cydgynhyrchu gwirioneddol gyda phobl sy'n cael gofal a chymorth a gofalwyr 

sy'n cael cymorth. Bydd hyn yn cynnwys modelau llywodraethu a 

pherchnogaeth cydweithredol. 

 

 Gellir darparu'r prosiect yn rhanbarthol i ddechrau, ond mae'n rhaid iddo nodi 

cynlluniau ar gyfer cyflwyno'r prosiect ledled Cymru. 

 

 Bydd y prosiect yn cyflawni dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus ac 

yn hygyrch i unigolion â nodweddion gwarchodedig, ac yn cefnogi polisïau 

Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.  

 

 Mae'r prosiect naill ai'n gynaliadwy y tu hwnt i gyfnod cyllido 2020-23, neu 

bydd yn cael ei gyflawni'n llwyr o fewn cyfnod cyllido 2020-23.   

 

Y Meini Prawf Cyllido 

 

 Ni fydd mwy na 10% o'r cyllid cyffredinol sydd ar gael yn cael ei roi i gynnig 

sengl h.y. uchafswm cais blynyddol ar gyfer prosiect yw £700,000. 

 

 Er mwyn osgoi dyblygu posibl ac annog mwy o gydweithredu rhwng 

sefydliadau, isafswm y grantiau fydd yn cael eu dyfarnu bob blwyddyn fydd 

£50,000. 

 

 Bydd modd defnyddio'r cyllid ar gyfer yr holl gostau yn ymwneud â darparu 
prosiect ond ni fydd y cynllun yn darparu cyllid craidd. Bydd y cyllid yn cael ei 
ddyfarnu gan adlewyrchu egwyddorion Adennill Costau Llawn  
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 Ni fydd y cynllun grant yn ariannu unrhyw brosiect sy'n derbyn unrhyw fath o 

gyllid arall gan Lywodraeth Cymru. 

Bydd y cynllun grant hwn yn gweithredu o dan Adran 64 o Ddeddf Gwasanaethau 

Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd 1968 ac Adran 14 o Ddeddf Addysg 2002. Mae 

paragraff 58A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi'r pwerau hyn i Weinidogion 

Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn dyfarnu cyllid grant o dan y ddeddfwriaeth hon i 

gefnogi prosiectau sefydliadau trydydd sector sy'n gweithio ym maes gwasanaethau 

cymdeithasol cynaliadwy. 

Bydd ceisiadau'n cael eu hasesu o ran y meini prawf hanfodol a nodwyd yn Rhan E. 

Bydd angen i'r cais nodi er budd pa grŵp neu grwpiau gwasanaeth a nodir yn Rhan 

D y bydd y prosiect yn gweithio, gan nodi'n glir pa ganlyniadau fydd yn cael eu 

cyflawni a chysylltu'r rhain â'r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol i bobl sydd 

angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth:  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-
cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-
cymorth.pdf  
 
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys yr holl ddogfennau ategol perthnasol 
gyda'ch cais. Darperir rhestr wirio ar dudalen 14 y ffurflen gais hon i'ch cynorthwyo. 
 
Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch y grant yma nad ydynt yn cael eu hateb yn y 

nodiadau cyfarwyddyd, cysylltwch â  

CeisiadauGrantGwasanaethauCymdeithasol2019@llyw.cymru 

SocialServicesGrantApplications2019@gov.wales 

Mae fersiynau eraill o’r ddogfen hon ar gael ar gais. 

Hysbysiad Preifatrwydd. 

Hysbysiad preifatrwydd: grantiau Llywodraeth Cymru sy'n nodi sut y byddwn yn 

ymdrin ag unrhyw ddata personol a ddarperir gennych mewn perthynas â'ch cais am 

grant neu am gyllid grant. https://llyw.cymru/hysbysiad-preifatrwydd-grantiau-

llywodraeth-cymru 

 
Diben a'r cefndir 

 
Diben y Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 
yw cefnogi blaenoriaethau Gweinidogion Cymru o sicrhau perthynas gyfartal rhwng 
pobl ac ymarferwyr; ymyrraeth gynnar ac atal problemau; a thrawsnewid y ffordd y 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fprivacy-notice-welsh-government-grants&data=02%7C01%7Cdeborah.marshall%40gov.wales%7Cc51c630171fa4f8de58008d6bf227991%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636906552124139875&sdata=r3Wt%2F9xKe3cWn1slVwjNflLbo7YWjE4DXDMnYAiavwU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fprivacy-notice-welsh-government-grants&data=02%7C01%7Cdeborah.marshall%40gov.wales%7Cc51c630171fa4f8de58008d6bf227991%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636906552124139875&sdata=r3Wt%2F9xKe3cWn1slVwjNflLbo7YWjE4DXDMnYAiavwU%3D&reserved=0
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caiff anghenion gofal a chymorth pobl eu diwallu. Mae gwasanaethau rheng flaen yn 
hanfodol i gyflawni'r newidiadau hyn.   
 
Y meini prawf sy'n berthnasol i'r cynllun grant hwn yw:  
 

 Bydd y cynllun grant yn cynnig cyllid i brosiectau sy'n bodloni meini prawf 

penodol. 

 Ni fydd y cynllun grant yn cynnig cyllid craidd i sefydliadau ond gellir dyfarnu'r 

cyllid gan ddefnyddio egwyddorion adferiad cost llawn a gellir ei ddefnyddio i 
dalu costau cymorth sy'n gysylltiedig â darparu. 

 Ni fydd y cynllun grant yn ariannu unrhyw brosiect sy'n derbyn unrhyw fath o 

gyllid arall gan Lywodraeth Cymru. 

 Rydym yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan sefydliadau a fydd yn 
cydweithredu ac yn gweithio mewn partneriaeth. Yn achos ceisiadau ar y cyd, 
caiff grant ei ddyfarnu i'r sefydliad arweiniol a enwebir gan y partneriaid yn y 
cais.   

 Er mwyn osgoi dyblygu posibl ac annog mwy o gydweithredu rhwng 

sefydliadau, isafswm y grantiau fydd yn cael eu dyfarnu fydd £50,000.  

Pwy all ymgeisio am y Grant? 

Mae’r ‘Trydydd Sector’ yn ddisgrifiad cynhwysol a throsfwaol o ystod amrywiol iawn 
o sefydliadau sy’n rhannu set o werthoedd a nodweddion. Y farn gyffredinol yw bod 
sefydliadau'r trydydd sector: 
 

 yn gyrff anllywodraethol, annibynnol; 

 wedi'u sefydlu'n wirfoddol gan bobl sy'n dewis trefnu eu hunain; 

 yn cael eu sbarduno gan ‘werthoedd’ a’u cymell gan yr awydd i hybu 
amcanion cymdeithasol, diwylliannol neu amgylcheddol, yn hytrach na dim 
ond gwneud elw; 

 yn ymrwymo i fuddsoddi arian dros ben i hyrwyddo eu nodau cymdeithasol 
ymhellach er budd pobl a chymunedau Cymru. 

 
Mae'r trydydd sector yn cynnwys ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys 
cymdeithasau cymunedol, grwpiau hunan-gymorth, cyrff gwirfoddol, elusennau, 
sefydliadau ffydd, mentrau cymdeithasol, busnesau cymunedol, cymdeithasau tai, 
ymddiriedolaethau datblygu, cwmnïau cydweithredol a chwmnïau cydfuddiannol. 
 

Bydd ceisiadau gan unrhyw sefydliad trydydd sector yn cael eu hystyried. Mae'r 
cyllid hwn ar gael i sefydliadau trydydd sector sy'n gweithio'n unigol neu mewn 
partneriaeth a chydweithrediad. 
 
Does dim cyfyngiad ar nifer y ceisiadau y gellir eu cyflwyno cyn belled nad oes 

dyblygu h.y. un sefydliad yn cyflwyno amryw o geisiadau (ar y cyd neu'n unigol) ar 

gyfer yr un prosiect. 
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Pa gyllid sydd ar gael? 
 
Uchafswm y cyllid sydd ar gael yn ystod bob blwyddyn ariannol (2020-21, 2021-22 a 
2022-23) yw £7miliwn. Mae Llywodraeth Cymru eisiau ariannu nifer o brosiectau 
gyda'r arian hwn.  
 
Ni fydd mwy na 10% o'r cyllid cyffredinol sydd ar gael yn cael ei roi i gynnig sengl 
h.y. uchafswm cais blynyddol ar gyfer prosiect yw £700,000. 
 
Gall lefel y cyllid y gofynnir amdano amrywio dros y cyfnod o dair blynedd e.e. 
ychwanegu blynyddoedd dau a thri ar ôl sefydlu darpariaeth y prosiect. 
 
Bydd croeso arbennig i geisiadau gan sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth 
er mwyn annog mwy o gydweithredu ar draws y trydydd sector. Dylai ymgeiswyr 
ystyried hyn wrth ddatblygu ceisiadau.   
 
Er mwyn osgoi dyblygu posibl ac annog mwy o gydweithredu rhwng sefydliadau, 
isafswm y grantiau fydd yn cael eu dyfarnu fydd £50,000. Mae'r isafswm o £50,000 
yn ymwneud â phob un o'r tair blynedd ar gyfer y prosiect. Yn achos ceisiadau ar y 
cyd, caiff grant llwyddiannus ei ddyfarnu i'r sefydliad arweiniol a enwebir gan y 
partneriaid yn y cais.    
 
Rhaid nodi'n glir wrth wneud cais beth fydd y cyllid grant yn talu amdano a sut bydd 
hyn yn helpu i gyflawni canlyniadau'r prosiect.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cydariannu prosiectau sydd wedi dod o hyd i 
ffynonellau eraill o gyllid. Rhaid i ymgeiswyr nodi manylion pob ffynhonnell arall o 
gyllid wrth wneud cais.     
 

Disgwylir y bydd pob prosiect yn dechrau ym mis Ebrill 2020. Os bydd prosiect wedi'i 
gwblhau o fewn dwy flynedd, caiff grant ei ddyfarnu ar gyfer y cyfnod hwnnw. Mae 
Llywodraeth Cymru yn dymuno gwneud y gorau o'r gyllideb, ac os bydd cyllideb heb 
ei gwario, byddwn yn gofyn am ganiatâd y Gweinidog i'w hail-gynnig.  
 
Polisi Llywodraeth Cymru yw cynnig ôl-daliadau. Fodd bynnag, mae’n cydnabod nad 
yw’r rhan fwyaf o sefydliadau’r Trydydd Sector yn cadw symiau mawr o arian wrth 
gefn, ac nad oes ganddynt yr adnoddau i ysgwyddo gwaith cyn derbyn taliad. Gellir 
ystyried darparu cyllid ar gyfer gwariant sydd wedi’i ymrwymo cyn cael taliad, ond 
dim ond os oes tystiolaeth glir o’r angen. Rhoddir holiadur i sefydliadau sy'n cael 
cynnig grant i benderfynu ar eu hanghenion ariannol. Os cytunir ar daliad ymlaen 
llaw ar gyfer sefydliad penodol, gwneir y taliad grant cyntaf ym mis Ebrill 2020 (yn 
amodol ar dderbyn yr holl ddogfennau rhagariannu). 
 

Beth gellir defnyddio'r grant i dalu amdano? 

Grant refeniw yw hwn, sy'n golygu y byddwn yn talu costau refeniw prosiectau ar 
gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2023, neu ran o'r cyfnod hwnnw. Costau 
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refeniw yw'r rhai a gaiff eu hysgwyddo wrth redeg y sefydliad a'i brosiectau o ddydd i 

ddydd. Gall costau refeniw fod yn orbenion neu’n gostau uniongyrchol i’r prosiect a 
gallant gynnwys eitemau megis cyflogau; biliau ffôn; rhent; goleuadau; gwres; a 

deunyddiau. 

 
Ceir manylion llawn yr hyn y byddwn ac na fyddwn yn ei ariannu yn Atodiad A. 

 
Dylai darpar ymgeiswyr ystyried yr wybodaeth hon yn ofalus, gan gynnwys y 
gofynion o ran cymorth gwladwriaethol yn Atodiad B.  

Caiff y cyllid ei ddyfarnu gan ddefnyddio egwyddorion adferiad costau llawn. Gellir 
dod o hyd i fanylion pellach ar egwyddorion Adferiad Costau Llawn yn Atodiad i 
God Ymarfer y Cynllun Trydydd Sector ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector 
RHAN UN: EGWYDDORION ARIANNU LLYWODRAETH CYMRU VIII. Adferiad 
Costau Llawn 
https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A3007997/document/versions/published. Mae 
canllawiau pellach ar fodelau priodol ar gyfer cyfrifo gorbenion yn deg i'w gweld yma 
http://www.wcva-ids.org.uk/wcva/1096  a gweler 

http://www.thinknpc.org/publications/full-cost-recovery-2/  

Y meini prawf a'r broses asesu 
 
Caiff y cyllid ei ddyfarnu yn ôl cystadleuaeth i'r sefydliadau hynny sydd fwyaf abl i 

ddangos sut mae eu cynigion yn cefnogi canlyniadau Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cynaliadwy – Fframwaith Gweithredu a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014, yn bodloni ein meini prawf ac yn dangos gwerth da am arian. 

Y Meini Prawf Gofynnol 
 
Mae'n rhaid i geisiadau ddangos tystiolaeth o sut caiff POB UN o'r meini prawf 
canlynol eu bodloni.  
 

Y Meini Prawf 

Mae'r cais hwn yn dod gan sefydliad(au) Trydydd Sector 

Mae'n rhaid bod gan y sefydliad(au) sy'n gwneud cais am gyllid gefndir cryf o ran 
cyflawni prosiectau a'r gallu i ddangos dealltwriaeth a/neu brofiad o'r sector gofal 
cymdeithasol. 

Bydd grantiau ar gyfer prosiectau sy'n darparu ymyrraeth gynnar ac anghenion gofal 
a chymorth yn erbyn y themâu craidd a nodwyd yn Gofal a Chymorth yng Nghymru: 
Adroddiad cenedlaethol asesu'r boblogaeth (Gofal Cymdeithasol Cymru: Tachwedd 
2017) 

• Gofalwyr sydd angen cymorth 
• Plant a phobl ifanc 
• Anableddau corfforol neu synhwyraidd 
• Anabledd dysgu ac awtistiaeth 
• Pobl hŷn   

Bydd y prosiect yn atal ac ymyrryd yn gynnar ac yn darparu ar gyfer anghenion gofal 

https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A3007997/document/versions/published
http://www.wcva-ids.org.uk/wcva/1096
http://www.thinknpc.org/publications/full-cost-recovery-2/
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a chymorth yn unol â blaenoriaethau Symud Cymru Ymlaen, Ffyniant i Bawb a 
Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd y prosiect yn 
cefnogi'r Nodau ac Egwyddorion Llesiant sy'n sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

Bydd y prosiect yn darparu gwasanaethau sy'n ategu, yn hytrach na dyblygu, y rhai 
sydd eisoes yn cael eu darparu gan y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector yng 
Nghymru. Mae angen i ymgeiswyr ddangos yn eu cais nad yw'r gwasanaeth 
arfaethedig ar gael ar hyn o bryd. 

Bydd y prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar wella canlyniadau llesiant pobl sydd 
angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth.  

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd wedi'u cynllunio a'u cynnal ar sail 
cydgynhyrchu gwirioneddol gyda phobl sy'n cael gofal a chymorth a gofalwyr sy'n 
cael cymorth. Bydd hyn yn cynnwys modelau llywodraethu a pherchnogaeth 
cydweithredol. 
Bydd y sgôr ar gyfer y maen prawf hwn yn cael ei ddyblu 

Gellir darparu'r prosiect yn rhanbarthol i ddechrau, ond mae'n rhaid nodi cynlluniau 
ar gyfer sut y gellir cyflwyno'r prosiect ledled Cymru.   

Bydd y prosiect yn cyflawni dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus ac yn 
hygyrch i unigolion â nodweddion gwarchodedig, ac yn cefnogi polisïau Llywodraeth 
Cymru ar y Gymraeg. 
 

Mae'r prosiect naill ai'n gynaliadwy y tu hwnt i gyfnod cyllido 2020-23, neu bydd yn 
cael ei gyflawni'n llwyr o fewn cyfnod cyllido 2020-23.   

Ni fydd mwy na 10% o'r cyllid cyffredinol sydd ar gael yn cael ei roi i gynnig sengl 
h.y. uchafswm cais blynyddol ar gyfer prosiect yw £700,000. 

Er mwyn osgoi dyblygu posibl ac annog mwy o gydweithredu rhwng sefydliadau, 
isafswm y grantiau fydd yn cael eu dyfarnu bob blwyddyn fydd £50,000. 

 
 
Cwmpas 

 
Mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau, yn unol â blaenoriaethau cyfredol, bod 
prosiectau'n cael eu cyflawni mewn nifer o feysydd gwasanaeth.    
 
Mae'n rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan D o'r ffurflen gais i nodi un neu fwy o'r 
meysydd canlynol lle byddant yn darparu gwasanaethau er budd y grwpiau canlynol: 
 

 Gofalwyr sydd angen cymorth 

 Plant a phobl ifanc 

 Anableddau corfforol neu synhwyraidd 

 Anabledd dysgu  

 Pobl hŷn   
 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau bod grantiau'n cael eu dyrannu ar draws 
y meysydd hyn mewn ffordd sy'n adlewyrchu anghenion y boblogaeth. 
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Rydym yn awyddus i weld mentrau pellach yn cael eu datblygu mewn perthynas â 

darparu gofal a chymorth gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy yn Gymraeg ac 

annog ceisiadau sy'n ceisio cyflawni hyn. 

Bydd prosiectau sy'n gallu dangos y byddant yn cael effaith gadarnhaol ar unigrwydd 

ac ynysigrwydd cymdeithasol yn cael eu croesawu yn arbennig.  

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cefnogi prosiectau a fydd yn creu rhywfaint o lesiant 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol. Nod Llywodraeth 
Cymru yw creu cymunedau mwy diogel, lleihau allgáu cymdeithasol a thlodi, ac 
annog datblygiad yr economi ehangach. I'r perwyl hwn, byddwn yn cefnogi 
gwasanaethau a gweithgareddau sy'n ymgorffori egwyddorion cyfranogol, gan annog 
buddiolwyr gwasanaethau a ddarperir (lle bo'n bosibl ac yn briodol) i ystyried sut 
gallant gymryd rhan yn rhagweithiol, yn hytrach na derbyn cymorth mewn ffordd 
oddefol. Gallai hyn gynnwys unigolion eu hunain yn gwirfoddoli neu'n bod yn 
fentoriaid cymheiriaid, neu ddefnyddio 'bancio amser' er budd y gymuned ehangach.   
 
Sut bydd ceisiadau’n cael eu hasesu? 

Caiff ceisiadau eu hasesu dros ddau gam: 

 

Y cam cyntaf fydd asesiad cychwynnol gan swyddogion o Gyfarwyddiaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru i sicrhau bod 

ceisiadau wedi cael eu cyflwyno'n unol â'r gofynion yn y canllawiau hyn. Ni fydd y 

rhai sydd heb eu cyflwyno yn llwyr unol â'r gofynion yn y canllawiau hyn yn cael eu 

hasesu ymhellach.     

 

Bydd panel ehangach o swyddogion polisi Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am yr ail 

gam; caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf allweddol yn rhan E o'r 

ffurflen gais. Mae'n rhaid i'r dystiolaeth a gyflwynwyd ar y ffurflen gais ddangos sut 

bydd y prosiect yn cyflawni yn erbyn y datganiadau llesiant yn y Fframwaith 

Canlyniadau Cenedlaethol (Atodiad C).  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-
cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-
cymorth.pdf 
 

Er mwyn sicrhau annibyniaeth a gwrthrychedd, gallai Llywodraeth Cymru ddewis 
gwahodd cynrychiolwyr annibynnol allanol i ymuno â'r panel neu gymryd rhan yn y 
broses asesu.  
 
Ym mhob achos, bydd aelodau'r panel hefyd yn ystyried rhinweddau'r prosiect yn ei 
gyfanrwydd, ar sail yr holl wybodaeth a gyflwynir. 
Bydd ceisiadau'n cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf hanfodol a nodwyd yn Rhan 

E. Bydd angen i'r cais nodi er budd pa grŵp neu grwpiau gwasanaeth a nodir yn 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
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Rhan D y bydd y prosiect yn gweithio, gan nodi'n glir pa ganlyniadau fydd yn cael eu 

cyflawni, Rhan F, a'u cysylltu â'r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol.  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-

cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-

cymorth.pdf 

Rhaid llenwi pob rhan o'r ffurflen gais. Os na fyddwch yn llenwi pob rhan o'r ffurflen, 

ni fydd y cais yn cael ei asesu ymhellach.  

Wrth asesu ceisiadau, caiff y system sgorio ganlynol ei defnyddio wrth asesu 

ceisiadau yn erbyn y meini prawf hanfodol (Rhan E):   

17 a - Mae'r cais gan sefydliad(au) Trydydd Sector (fel y nodwyd gan eich ymateb i 

gwestiwn B5) 

17 b - Mae'n rhaid bod gan y sefydliad(au) sy'n gwneud cais am gyllid gefndir cryf o 

ran cyflawni prosiectau a'r gallu i ddangos dealltwriaeth a/neu brofiad o'r sector gofal 

cymdeithasol (fel y nodwyd gan eich ymateb i gwestiwn B6) 

17 c - Bydd y prosiect yn darparu gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar ac 

anghenion gofal a chymorth yn unol â blaenoriaethau Symud Cymru Ymlaen, 

Ffyniant i Bawb a Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd y 

prosiect yn cefnogi'r Nodau ac Egwyddorion Llesiant sy'n sail i Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

17 d - Bydd y prosiect yn darparu gwasanaethau sy'n ategu, yn hytrach na dyblygu, 

y rhai sydd eisoes yn cael eu darparu gan y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector 

yng Nghymru.   

17 e - Mae'n rhaid bod y prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant pobl gan 

ddefnyddio'r diffiniad o lesiant yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014. 

17 f - Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd wedi'u cynllunio a'u cynnal ar sail 

cydgynhyrchu gwirioneddol gyda phobl sy'n cael gofal a chymorth a gofalwyr sy'n 

cael cymorth. 

17 g - Nodwch yn ddaearyddol ym mhle yng Nghymru y bydd y prosiect wedi’i leoli 

ac os yw'r prosiect yn un rhanbarthol i ddechrau, sut y gellir ei gyflwyno i Gymru 

gyfan. 

17 h - Bydd y prosiect yn cyflawni'r ddyletswydd cydraddoldeb ar gyfer y sector 

cyhoeddus, a bydd yn agored i unigolion â nodweddion gwarchodedig?  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
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17 I - Mae'n rhaid bod y prosiect arfaethedig yn gynaliadwy y tu hwnt i gyfnod cyllido 

2020-23, neu bydd yn cael ei gyflawni o fewn cyfnod cyllido 2020-23. 

Yng nghwestiwn 17a, bydd y dystiolaeth yn cael ei asesu fel PASIO neu FETHU. Os 

bydd y cais yn METHU y maen prawf hwn, ni fydd yn cael ei ystyried ymhellach. 

Caiff cwestiynau 17 b – i eu hasesu yn erbyn system sgorio pum pwynt: 

0 = dim tystiolaeth 

1 = tystiolaeth wan  

2 = tystiolaeth ddigonol  

3 = tystiolaeth dda  

4 = tystiolaeth gref 

Bydd y sgôr ar gyfer cwestiwn 17 f (cydgynhyrchu) yn cael ei ddyblu i adlewyrchu'r 

ymrwymiad y rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd wedi'u cynllunio a'u cynnal ar 

sail cydgynhyrchu gwirioneddol gyda phobl sy'n cael gofal a chymorth a gofalwyr 

sy'n cael cymorth. 

Caiff tystiolaeth ei chyflwyno i'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ynghylch pa geisiadau y dylid eu cefnogi; ar sail y broses hon a gan 

sicrhau bod y ceisiadau'n cyd-fynd â'r cyllid sydd ar gael. 

 

Mae amserlen y broses o wneud cais ar gael yn Atodiad E. 
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NODWCH:  

 
DIM OND AR SAIL YR WYBODAETH A DDARPERIR GAN YR YMGEISYDD Y 

GALL LLYWODRAETH CYMRU ASESU CEISIADAU. 
 
 

GALL CEISIADAU NAD YDYNT YN CYNNWYS YR HOLL WYBODAETH NEU 
DDOGFENNAETH ATEGOL SY’N OFYNNOL GAEL EU DIARDDEL O’R BROSES 

ASESU. 
 

GOFALWCH EICH BOD YN DARLLEN DRWY’R FFURFLEN GAIS A’R 
CANLLAWIAU SY’N CYD-FYND Â HI YN OFALUS A SICRHEWCH FOD YR 

HOLL WYBODAETH OFYNNOL WEDI CAEL EI CHYNNWYS CYN CYFLWYNO’R 
CAIS I LYWODRAETH CYMRU. 

 
NI DDYLAI YMGEISWYR GYCHWYN Y PROSIECTAU Y MAENT YN CEISIO 
CYLLID AR EU CYFER NES BOD Y CYLLID YN CAEL EI GYMERADWYO. 
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RHAN 2 – CWBLHAU’R FFURFLEN GAIS 

 

Gwybodaeth Gyffredinol 

Wrth lenwi'r ffurflen gais, rhaid i bob ymgeisydd sicrhau bod pob rhan o'r ffurflen yn 

cael eu llenwi'n drylwyr. Os na fyddwch yn llenwi pob rhan, ni fydd y cais yn cael ei 

asesu ymhellach. Mae'r ffurflen yn cynnwys gwahanol rannau;  

 Rhan A - Crynodeb 

 

Mae rhan A yn gofyn am wybodaeth gryno ynglŷn â'r cais: 

o Enw’r sefydliad sy'n gwneud cais; 

o Teitl y prosiect; a 

o Y cyllid y gofynnir amdano (fesul blwyddyn) 

 

 Rhan B – Manylion yr Ymgeisydd/Ymgeiswyr 

Mae rhan B yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â sefydliad yr ymgeisydd. Yn 

achos ceisiadau ar y cyd gan ddau sefydliad neu fwy, rhaid darparu 

gwybodaeth am bob sefydliad sy’n rhan o’r cais mewn ymateb i gwestiynau 4-

9. Mae'r adran hon hefyd yn gofyn am ddatganiad ysgrifenedig yn rhoi 

gwybodaeth gefndirol am eich sefydliad ac enghreifftiau o brosiectau 

perthnasol blaenorol a gyflwynodd eich sefydliad yn llwyddiannus. Os yw 

sefydliadau'n gwneud cais ar y cyd, mae'n rhaid iddynt esbonio'n glir sut 

maent yn bwriadu cydweithio, pwy fydd yn gwneud beth, a pha drefniadau a 

mesurau diogelu ffurfiol fydd yn cael eu gosod i hwyluso gwaith 

cydweithredol.    

Rydym yn awyddus i annog a chefnogi gwaith cydweithredol rhwng gwahanol 

sefydliadau. Caiff sefydliadau eu hannog i ystyried ffyrdd o weithio ar y cyd a 

fydd yn eu galluogi i gyflawni fwyfwy ar draws Cymru gyfan, datblygu 

gwasanaethau a mentrau cydlynol ac ategol, osgoi dyblygu cynlluniau 

cyfredol neu debyg, a chyflwyno ceisiadau ar sail hyn lle bo'n briodol ac yn 

ymarferol. 

Partneriaeth at ddiben Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau 

Cymdeithasol 2020-23 yw "dau neu fwy o sefydliadau yn cydweithredu i 

gyflawni prosiect penodol. Gall hyn olygu bod gan un sefydliad fwy o rôl o ran 

cyflawni amcanion y prosiect, ond y bydd y sefydliadau yn gweithio ar y cyd 

yn ystod y prosiect i gyflawni'r canlyniad bwriedig".  
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Yn achos consortiwm/partneriaeth/cais ar y cyd, bydd angen sefydlu cytundeb 

ar y cyd rhwng bob aelod o'r consortiwm sy'n nodi pa aelod sy'n cymryd rôl 

arweiniol. Mae'r cytundeb cydweithredu yn ddogfen gyfreithiol a'r cyrff allanol 

sydd â chyfrifoldeb am ei lunio. Mae Cytundeb Cydweithredu yn manylu ar 

rolau a chyfrifoldebau pob parti a'r gwariant sy'n gysylltiedig â'r meini prawf 

gweithredu a gytunwyd. Bydd cytundeb cydweithredu yn rhagamod o'r grant 

ond nid oes angen iddo fod wedi'i sefydlu yn y cam gwneud cais. Mae gan 

WCVA amryw o ddogfennau a all gynorthwyo gyda hyn.    

 

 Rhan C – Manylion y Prosiect 

 

Mae rhan C yn gofyn am ddisgrifiad cryno o'r prosiect, a defnyddir y disgrifiad 

hwn mewn unrhyw gyhoeddusrwydd/wrth gyhoeddi prosiectau a ariennir yn 

ystod cam hwn y Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau 

Cymdeithasol.  

Ar gyfer ceisiadau partneriaeth, mae cwestiwn 13a yn gofyn am wybodaeth 

ynglŷn â’r partneriaid sy’n rhan o’r cais, a beth sydd gan bob partner i’w 

gyfrannu i’r prosiect. 

Mae rhan C yn gofyn am ddisgrifiad prosiect estynedig (dim mwy na 500 o 

eiriau). Ystyriwch y cwestiynau a ganlyn wrth gwblhau'r Disgrifiad Prosiect 

Estynedig: 

o Pa broblem ydych chi'n ceisio ei datrys/beth yw'r angen yr ydych yn 

ceisio ei ddiwallu? 

o Pa ganlyniad tymor hir/newid ydych chi'n gobeithio ei gyflawni? 

o Pwy yw eich cynulleidfa allweddol? 

o Sut fyddwch chi'n eu cyrraedd? 

o Pa weithgareddau fydd yn arwain at y newid?  

 

Yn olaf, mae Rhan C yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â hyd y prosiect. 

 

 Rhan D – Maes Gwasanaeth 

 

Mae rhan D yn gofyn i geisiadau nodi pa grwpiau maes gwasanaeth fyddai'n 

elwa o gyflwyno'r prosiect arfaethedig. Nodwch bob grŵp fyddai'n elwa o'r 

prosiect. Os bydd mwy nag un grŵp yn elwa, rhowch "P" yn y blwch i ddangos 

pa un yw'r prif ffocws. 
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 Rhan E – Meini Prawf Hanfodol 

Mae rhan E yn gofyn i ymgeiswyr ddangos y gallant fodloni'r holl feini prawf a 

restrir.  

17 a - Mae'r cais gan sefydliad(au) Trydydd Sector (fel y nodwyd gan eich ymateb i 

gwestiwn B5) 

Darparwch ychydig o wybodaeth gefndir gryno am eich sefydliad, gan gynnwys pryd 

y cafodd ei sefydlu, ei statws cyfreithiol a’i brif weithgareddau 

Os bydd y cais yn METHU y maen prawf hwn, ni fydd yn cael ei ystyried ymhellach. 

17 b - Mae'n rhaid bod gan y sefydliad(au) sy'n gwneud cais am gyllid gefndir cryf o 

ran cyflawni prosiectau a'r gallu i ddangos dealltwriaeth a/neu brofiad o'r sector gofal 

cymdeithasol (fel y nodwyd gan eich ymateb i gwestiwn B6) 

Darparwch enghreifftiau o brosiectau perthnasol blaenorol y mae eich sefydliad 

wedi’u cyflawni’n llwyddiannus. Nodwch y dylai gynnwys manylion ynghylch 

gwybodaeth neu brofiad yn y sector gofal cymdeithasol: 

17 c - Bydd y prosiect yn darparu gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar ac 

anghenion gofal a chymorth yn unol â blaenoriaethau Symud Cymru Ymlaen, 

Ffyniant i Bawb a Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd y 

prosiect yn cefnogi'r Nodau ac Egwyddorion Llesiant sy'n sail i Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae nifer o themâu allweddol sy'n ategu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014. 

Canolbwyntio ar bobl – sicrhau bod gan bobl lais a rheolaeth ar eu gofal a'u 

cymorth i'w galluogi i gyflawni'r canlyniadau sy'n bwysig iddynt a sicrhau hefyd bod 

gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u datblygu o amgylch pobl. 

Egwyddor cynllunio cenedlaethol Cymru Iachach 

Llesiant – helpu pobl i wella a chynnal eu llesiant, gan fesur llwyddiant mewn 

perthynas â chanlyniadau i bobl yn hytrach na phroses.   

Nod pedwarplyg Cymru Iachach 

Atal problemau ac ymyrraeth gynnar - cynnig mwy o wasanaethau atal problemau 

ac ymyrraeth gynnar i atal anghenion a dibyniaeth ar wasanaethau statudol rhag 

cynyddu. 

Egwyddor cynllunio cenedlaethol Cymru Iachach 
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Partneriaeth – cydweithredu a gwaith partneriaeth effeithiol rhwng pob asiantaeth a 

sefydliad er mwyn bodloni anghenion pobl cystal â phosibl.   

Hygyrchedd – gwella'r wybodaeth a'r cyngor sydd ar gael i bobl a sicrhau bod 

pawb, waeth beth yw eu hanghenion, yn gallu cael yr wybodaeth honno.   

Modelau gwasanaeth newydd – datblygu modelau newydd ac arloesol o ddarparu 

gwasanaethau, yn enwedig y rheini sy'n ymwneud â defnyddwyr gwasanaethau eu 

hunain.   

A Nod/au Pedwarplyg Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

 Gwella iechyd a llesiant 

 Gwella ansawdd a hygyrchedd cyflwyno iechyd a gofal cymdeithasol 

 Gwella gwerth iechyd a gofal cymdeithasol 

 Gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol brwd a chynaliadwy 

Pa un o'r deg egwyddor cynllunio cenedlaethol o Cymru Iachach: ein Cynllun Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol fydd y prosiect yn mynd i'r afael â nhw: 

 Atal ac ymyrryd yn fuan 

 Diogelwch 

 Annibyniaeth 

 Llais 

 Personol 

 Di-dor 

 Gwerth uwch 

 Cymell gan dystiolaeth 

 Gallu ehangu 

 Gallu trawsnewid 

 

17 d - Bydd y prosiect yn darparu gwasanaethau sy'n ategu, yn hytrach na dyblygu, 

y rhai sydd eisoes yn cael eu darparu gan y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector 

yng Nghymru.   

Esboniwch sut yr ydych wedi cadarnhau nad yw'r prosiect yn dyblygu'r 

gwasanaethau sydd eisoes yn cael eu darparu yng Nghymru. 

17 e - Mae'n rhaid bod y prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant pobl gan 

ddefnyddio'r diffiniad o lesiant yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014. 



Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 2020-2023 

   
 

 

16 
  V1.4 

Mae Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol i bobl sydd angen gofal a chymorth a 

gofalwyr sydd angen cymorth ar gael yn  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-

cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-

cymorth.pdf 

17 f - Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n cael eu cynllunio a'u cynnal ar sail 

cydgynhyrchu gwirioneddol gyda phobl sy'n cael gofal a chymorth a gofalwyr sy'n 

cael cymorth. 

Bydd y prosiect yn arddangos partneriaeth gyfartal a chyfatebol gydag ystod eang o 

randdeiliaid, sy'n cynnwys pobl sydd angen gofal a chymorth neu ofalwyr sydd 

angen cymorth.  

Dywedwch wrthym pwy yr ydych wedi ymgysylltu â nhw wrth gynllunio'r prosiect, a 

sut: Defnyddwyr gwasanaethau (oedolion); defnyddwyr gwasanaethau (plant/pobl 

ifanc); Gofalwyr; Gofalwyr Ifanc; Gweithlu; Gwerth Cymdeithasol/Trydydd Sector 

Arall; Aelodau'r Gymuned; Arall. 

Gellir cael tystiolaeth o hyn drwy'r trefniadau llywodraethu sydd ar waith yn eich 

sefydliad. 

17 g - Nodwch yn ddaearyddol ym mhle yng Nghymru y bydd y prosiect wedi’i leoli 

ac os yw'r prosiect yn un rhanbarthol i ddechrau, sut y gellir ei gyflwyno i Gymru 

gyfan. 

I'r perwyl hwn, rydym yn diffinio rhanbarthau fel ardaloedd y Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol:  

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Awdurdodau Lleol 

Y Gogledd 
 

Ynys Môn 
Gwynedd 
Conwy 
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint 
Wrecsam 

Powys Powys 

Gwent 
 

Caerffili 
Blaenau Gwent 
Sir Fynwy 
Torfaen 
Casnewydd 

Cwm Taf Morgannwg 
 

Pen-y-bont ar Ogwr 
Rhondda Cynon Taf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
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Merthyr Tudful 

Y Gorllewin Sir Benfro 
Sir Gaerfyrddin 
Ceredigion 

Gorllewin Morgannwg Abertawe 
Castell-nedd Port Talbot 

Caerdydd a'r Fro Caerdydd 
Bro Morgannwg 

 

Mae Cymru gyfan yn golygu y bydd y prosiectau ar gael i fuddiolwyr posibl ym mhob 

ardal yng Nghymru, naill ai drwy sefydliad unigol neu gydweithrediad. 

Credir bod prosiect yn cael ei ddarparu yng 'Nghymru gyfan' os yw ar gael i bob 

buddiolwr posibl ac yn darparu gweithgareddau ystyrlon ym mhob rhanbarth yng 

Nghymru. Rydym hefyd yn cydnabod y bydd gan rai prosiectau rith-gydrannau (e.e. 

gwefan neu linell gymorth genedlaethol) a fyddai hefyd yn bodloni'r maen prawf hwn.  

Os yw sefydliad yn gweithio yn un rhan o Gymru yn unig, gall fod yn bosibl 

arddangos sut y gellir darparu'r prosiect dros Gymru gyfan drwy gydweithio gyda dau 

neu ragor o sefydliadau lleol neu ranbarthol. Dyma un o'r rhesymau pam rydym yn 

annog sefydliadau i ystyried prosiectau ar y cyd neu i gydweithio. 

 

17 h - Bydd y prosiect yn cyflawni'r ddyletswydd cydraddoldeb ar gyfer y sector 

cyhoeddus, a bydd yn agored i unigolion â nodweddion gwarchodedig  

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau cyhoeddus a’r rhai sy’n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus ystyried sut y 
gallant gyfrannu’n gadarnhaol at greu cymdeithas decach trwy hybu cydraddoldeb a 
chysylltiadau da yn eu gweithgareddau beunyddiol. Mae hyn yn cynnwys hybu cyfle 
cyfartal a meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a 
phobl sydd ddim. Nodweddion gwarchodedig yw:  

 
• Oedran;  

• Ailbennu rhywedd;  

• Rhyw;  

• Hil (gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu 
genedligrwydd) – mae hyn hefyd yn cynnwys grwpiau fel Sipsiwn a 
Theithwyr a Cheiswyr Lloches a Ffoaduriaid;  
• Anabledd;  

• Beichiogrwydd a mamolaeth;  

• Cyfeiriadedd rhywiol;  

• Crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred). 
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Mae’r Ddyletswydd hefyd yn berthnasol i briodas a phartneriaeth sifil, o ran y 
gofyniad i roi sylw dyledus i’r angen i ddileu camwahaniaethu. 
17 i - Mae'n rhaid bod y prosiect arfaethedig yn gynaliadwy y tu hwnt i gyfnod cyllido 

2020-23, neu bydd yn cael ei gyflawni o fewn cyfnod cyllido 2020-23. 

 Rhan F – Canlyniadau ac effaith y prosiect 

 

Mae rhan F yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr nodi effaith a chanlyniadau'r 

prosiect. O ystyried y pwysau ar gyllidebau sector cyhoeddus, mae'n 

bwysicach nag erioed bod Llywodraeth Cymru yn cyflawni’r effaith fwyaf 

bosibl gyda’r arian y mae’n ei ddarparu. Mae'n hanfodol bod dangosyddion 

perfformiad allweddol clir ym mhob cais am grant sy'n nodi sut caiff cynnydd o 

ran cyflawni nodau'r prosiect ei fesur. Cynghorir ymgeiswyr felly i roi ystyriaeth 

ofalus i’r rhan hon o’u cais 

Mae'r Canlyniadau Llesiant Cenedlaethol wedi'u nodi yn y Fframwaith Canlyniadau 

Cenedlaethol ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen 

cymorth ac mae ar gael yn  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-

cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-

cymorth.pdf 

Ac wedi'i gopïo yn Atodiad C. 

Bydd adroddiadau yn cael eu datblygu gan ddefnyddio methodoleg Atebolrwydd yn 

Seiliedig ar Ganlyniadau ac o ganlyniad bydd gofyn i bob prosiect ddatblygu data 

meintiol ac ansoddol i ddangos Faint o waith a wnaed (deilliannau - gweithgareddau, 

tasgau neu gerrig milltir y gellir eu defnyddio i ddangos beth yr ydych yn ei wneud i 

gyflawni eich canlyniadau), Pa mor dda (ansawdd) y gwnaed y gwaith hwnnw a Pha 

wahaniaeth (effaith) y mae hynny wedi'i wneud i ddefnyddwyr gwasanaethau. 

Gwerthuso. Sut fyddwch chi'n gwerthuso effaith eich prosiect er mwyn sicrhau bod 

modd dysgu a rhannu gwersi allweddol a bod modd i fodelau llwyddiannus gael eu 

ehangu a/neu brif ffrydio. 

Dylai eich gwerthusiad (y bydd ei angen ar ddiwedd y cyfnod grant) edrych ar y 

pedwar maes allweddol a ganlyn: 

 Effaith - Pa ganlyniadau a gyflawnwyd, a pha wahaniaeth a wnaed gan y 

prosiect? 

 Proses - Sut mae'r prosiect wedi cefnogi egwyddorion allweddol fel 

cydgynhyrchu a gwerth cymdeithasol? 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/y-fframwaith-canlyniadau-cenedlaethol-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
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 Economaidd - beth yw manteision cost y prosiect a pha gostau y llwyddwyd 

i'w hosgoi? 

 Ansoddol - Beth yw profiadau'r defnyddwyr gwasanaethau, staff a 

chymunedau o'r prosiect? 

 Rhan G – Cynllunio Ariannol 

 

Mae rhan G yn gofyn am wybodaeth ynghylch faint o gyllid y gofynnir 

amdano, gan gynnwys dadansoddiad o gostau'r prosiect a gwybodaeth am 

swyddi y byddai'r grant yn eu hariannu.   

Hanfod gwerth am arian mewn llywodraeth yw sicrhau bod arian trethdalwyr 
yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd ddoeth, effeithlon ac effeithiol. Yr 
egwyddor yw sicrhau'r lefel orau bosibl o allbynnau a chanlyniadau o 
ansawdd derbyniol am y gost leiaf. Disgwylir i sefydliadau'r trydydd sector 
sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd ddoeth, 
effeithlon ac effeithiol. Felly, byddwn yn chwilio am brosiectau a all gynnig 
gwerth da am arian, a byddwn yn seilio ein hasesiad ar yr wybodaeth yn rhan 
G o'r ffurflen gais. 
 

 Rhan H – Llywodraethu a Rheoli Ariannol 

 

Mae rhan H yn gofyn am wybodaeth er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i 

asesu effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu a rheoli ariannol yn eich 

sefydliad.   

 

Mae cwestiwn 30 yn gofyn i ymgeiswyr restru unrhyw gyllid arall y maent yn ei 

dderbyn ar hyn o bryd, gan gynnwys yr HOLL gyllid a dderbyniwyd gan 

Lywodraeth Cymru ac unrhyw gyllid arall y maent yn rhagweld y byddant yn ei 

dderbyn yng nghyfnod y prosiect/grant rhwng 01.04.20 a 31.03.23).   

 

 Rhan I – Datganiad 

 

Mae rhan I yn gofyn i ymgeiswyr wneud datganiad ysgrifenedig bod yr 

wybodaeth yn y cais yn wir a chywir. Rhaid i ddau lofnodwr awdurdodedig ei 

lofnodi (e.e. cadeirydd/aelod o'r bwrdd a phrif swyddog ariannol y sefydliad). 

Yn achos ceisiadau ar y cyd, dim ond y sefydliad arweiniol fydd yn gorfod 

darparu'r wybodaeth hon. 

 

 Rhestr wirio dogfennau 

 



Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy 2020-2023 

   
 

 

20 
  V1.4 

Mae'r rhestr wirio yn gofyn am gadarnhad bod yr holl ddogfennaeth ategol 

wedi cael ei hanfon. Mae hyn yn cynnwys tystiolaeth benodol ynghylch rheoli 

risg.  

 

Os na fydd cais yn dangos yr holl ddogfennaeth ofynnol, ni fydd yn cael ei 

asesu ymhellach.   

 

RHAN 3 – Yr hyn a ddisgwyliwn gan y sefydliadau sy'n cael cyllid grant 

Mae’n bwysig eich bod:  

(a) yn diogelu’r cyllid rhag twyll yn gyffredinol ac, yn benodol, twyll ar ran eich 
rheolwyr, eich cyflogeion a/neu’ch cyflenwyr, a rhaid ichi ein hysbysu ni ar 
unwaith os bydd gennych reswm i amau bod twyll wedi digwydd, yn digwydd 
neu’n debygol o ddigwydd. Rhaid i chi hefyd gymryd rhan yn y cyfryw fentrau 
atal twyll a allai fod yn ofynnol o bryd i'w gilydd. 

 
(b) cydymffurfio â’r holl gyfreithiau, rheoliadau neu gyfarwyddebau swyddogol 

cymwys, boed yn deillio o’r gyfraith ddomestig, cyfraith yr UE neu gyfraith 
ryngwladol; 
 

(c) trefnu a pharhau i gynnal yswiriant digonol ar gyfer y risgiau a allai godi 
mewn cysylltiad ag unrhyw eiddo neu unrhyw weithgaredd a gaiff ei wneud 
wrth gyflawni’r dibenion y dyfarnwyd y grant ar eu cyfer. Rydym yn cadw’r 
hawl i’w gwneud yn ofynnol i chi ddarparu prawf o’ch yswiriant;  
 

Diwydrwydd Dyladwy 

Dyma'r rheswm pam ein bod yn gofyn am ddogfennau penodol i gefnogi'r cais am 

grant. 

Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i weld pa mor 'iach' yw'ch sefydliad, a'i drefniadau 

llywodraethu a rheoli ariannol, ac mae'n rhan o'n gwaith diwydrwydd dyladwy i 

amddiffyn arian cyhoeddus a rheoli grantiau yn well.  

Hefyd, ynghyd â'ch ffurflen gais, mae gofyn i chi anfon copïau o gylch gorchwyl neu 

femorandwm ac erthyglau cymdeithasu y sefydliad sy'n arwain y cais, eich 

cofrestr(au) gwrthdaro buddiannau, a'ch cyfrifon ariannol diwethaf a'r cyfrifon 

archwiliedig diwethaf. Lle bo'n berthnasol, rhaid i chi hefyd sicrhau eich bod wedi 

llenwi ac atodi'r datganiad de minimis ar gyfer cymorth gwladwriaethol. Mae hefyd 

angen bod pob unigolyn yn y sefydliad(au) sy'n gwneud cais yn deall egwyddorion 

Nolan ac yn glir am eu rolau a'u cyfrifoldebau. Dyma ddolen i ‘Egwyddorion Nolan’: 
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http://wales.gov.uk/about/recruitment/ouropportunities/publicapps/application/nolan/?

lang=cy. 
 

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn darparu gwybodaeth eglur am eich 

cyfrifoldebau a phob agwedd angenrheidiol ar yr arian grant yn y Telerau ac Amodau 

safonol yn y llythyr Cynnig o Grant. 

Bydd diwydrwydd dyladwy yn rhan allweddol o sut rydym yn ymgysylltu â'r 

ymgeiswyr llwyddiannus. Mae disgwyliad ein bod yn cwrdd yn rheolaidd ac yn 

cyfathrebu'n aml, a bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl cael adroddiad cynnydd ar 

adegau penodol. 

Mae modd gwneud newidiadau i'r prosiect dim ond os bydd swyddogion 

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru yn 

cytuno â hynny. Mae'n RHAID cyfathrebu'n effeithiol â swyddogion Llywodraeth 

Cymru ynghylch unrhyw faterion a allai effeithio ar gyflawni'r prosiect fel bod modd 

mynd ati i ddatrys neu gynnal trafodaeth er mwyn dod i ganlyniad boddhaus. 

 

 

  

http://wales.gov.uk/about/recruitment/ouropportunities/publicapps/application/nolan/?lang=en
http://wales.gov.uk/about/recruitment/ouropportunities/publicapps/application/nolan/?lang=en
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RHAN 4 – Sut i gysylltu â ni 

Ein manylion 

CeisiadauGrantGwasanaethauCymdeithasol2019@llyw.cymru 

SocialServicesGrantApplications2019@gov.wales 

Cwynion: 

Os bydd gennych unrhyw gŵyn ynghylch sut rydym yn gweinyddu'r Cynllun Grant 

Llywodraeth Cymru hwn, dylech gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol ac Integreiddio er mwyn i ni allu anfon copi o Bolisi Cwynion 

Llywodraeth Cymru atoch. Fel arall, mae copi i’w gael ar wefan Llywodraeth Cymru: 

http://gov.wales/topics/health/socialcare/complaints/?skip=1&lang=cy 

 

  

http://wales.gov.uk/topics/health/socialcare/complaints/?lang=en
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ATODIAD A – Yr hyn y gellir ac na ellir defnyddio’r Grant ar ei gyfer 

Gellir defnyddio arian a ddarperir dan y cynllun grant yma i dalu costau refeniw, sef y 
costau a gaiff eu hysgwyddo wrth redeg y sefydliad o ddydd i ddydd. Gall costau 

refeniw fod yn orbenion neu’n gostau uniongyrchol y prosiect a gallant gynnwys 
eitemau megis offer swyddfa; biliau ffôn; rhent; golau; gwresogi; deunyddiau.  

 Costau Uniongyrchol y Prosiect – mae’r rhain yn golygu holl gostau’r 

prosiect a gaiff eu hysgwyddo’n amlwg ac yn uniongyrchol o ganlyniad i’r 

prosiect e.e. cyflogau staff y prosiect, costau teithio a chynhaliaeth ar 
gyfer staff y prosiect; deunyddiau’r prosiect.  

 

 Costau/gorbenion – costau yw’r rhain sy’n angenrheidiol i’r sefydliad 

weithredu ond nad ydynt yn gysylltiedig yn benodol ag un prosiect e.e. 

rheoli, gweinyddu a chymorth cyffredinol, costau adeiladau. Caiff y costau 
hyn eu galw’n aml yn gostau anuniongyrchol, costau craidd, costau 

canolog neu gostau cymorth hefyd.  

 

Mae gorbenion cymwys yn cynnwys:  

 Cyflogau staff adnoddau dynol, cyllid, technoleg gwybodaeth a staff 
arall sy’n cefnogi’r prosiect (er enghraifft, rhedeg y gyflogres a 
chynnal a chadw cyfrifiaduron a ddefnyddir gan y prosiect)  

 Costau staff, gan gynnwys rheolwyr a fydd yn treulio dim ond rhan 
o’u hamser yn gweithio ar y prosiect  

 Costau uwch reolwyr sy’n goruchwylio’r prosiect  

 Cyfarfodydd yr ymddiriedolwyr neu’r pwyllgor rheoli  

 Ffioedd archwilio a ffioedd cyfreithiol eraill sy’n gysylltiedig â rhedeg 
eich sefydliad  

 Rhent, gwresogi, golau, cynnal a chadw ac yswiriant ar gyfer 
swyddfeydd y mae ar eich swyddfa eu hangen neu y mae’n eu 
rhannu gyda phrosiectau eraill  

 Rhent, gwresogi, golau, cynnal a chadw ac yswiriant ar gyfer 
swyddfeydd sy’n cael eu rhannu gan staff sy’n rhedeg eich prosiect 

 Ffioedd proffesiynol sy’n gysylltiedig â chynllunio strategol  

 Codi arian i’r sefydliad  

 Hyfforddi staff  

 Rhwydweithio a mynd i gynadleddau neu waith mewn partneriaeth 
sydd o fudd i’r prosiect.  

Yr hyn na fyddwn yn ei ariannu   

Isod ceir enghreifftiau o’r mathau o wariant na fyddwn yn eu hariannu. 

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr:  

 Costau cyfalaf am brynu offer, dodrefn, neu gerbydau i’r prosiect, 
prynu eiddo neu gostau adeiladau newydd/wedi’u hadnewyddu;  
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 Gweithgareddau crefyddol, er ein bod yn croesawu ceisiadau oddi 
wrth sefydliadau crefyddol; 

 Gweithgareddau gwleidyddol;  

 Prosiectau sydd o fudd i bobl sy’n byw y tu allan i Gymru yn bennaf; 

 Gweithgareddau sy’n anghydnaws â nodau ac amcanion eich 
sefydliad neu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy – 
Fframwaith Gweithredu a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014.   

 Gweithgareddau sy’n anghydnaws â nodau ac amcanion y Grant 
Cydraddoldebau a Chynhwysiant.  

 

Mae gwariant refeniw nad yw’n gymwys yn cynnwys:  

 Costau a ysgwyddwyd neu wariant a ymrwymwyd cyn i chi dderbyn 

y grant; 

 Unrhyw gostau y mae rhywun arall yn eu talu, boed mewn arian 
neu mewn nwyddau;  

 Eitemau nad ydynt ond o fudd i unigolyn ac nad oes mo’u hangen i 
gyflawni canlyniadau’r prosiect megis prynu car cwmni; 

 Teithio y tu allan i’r DU;  

 Arian i gronni cronfa wrth gefn neu warged, boed yn ddosbarthadwy 
neu beidio; 

 Ad-daliadau ar fenthyciad neu ddyled;  

 Cyfraniadau at apeliadau cyffredinol.  
 

Mae gorbenion nad ydynt yn gymwys yn cynnwys:    

 Gweithgareddau o ddydd i ddydd gan sefydliadau presennol neu 
gyfraniadau at apeliadau cyffredinol.    

 

NI fyddwn fel arfer yn dyfarnu grant i sefydliadau sydd:  

•  Yn ymgeisio ar ran un arall.  

•  Mewn sefyllfa ariannol wael.  

•  Heb reolaeth ar eu cyfrif banc eu hunain.  
•  Heb o leiaf dri o bobl ar eu pwyllgor rheoli.    

NI fyddwn yn rhoi arian i unigolion na gweithgareddau sy’n cyfrannu’n uniongyrchol 
at elw dosbarthadwy sefydliad preifat, ac NI fyddwn yn derbyn ceisiadau oddi wrth 

godwyr arian proffesiynol neu ymgynghorwyr eraill sy’n gweithredu ar ran eich 
sefydliad. 
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ATODIAD B – Cymorth Gwladwriaethol 

Mae cymorth gwladwriaethol yn derm cyfreithiol penodol sy’n codi o gytundeb yr 
Undeb Ewropeaidd ac sy’n golygu cymorth ariannol i sefydliadau – gan gynnwys 

sefydliadau dielw – sy’n cyflawni ‘gweithgarwch economaidd’ a allai wyrdroi 
cystadleuaeth ac effeithio ar fasnach ym Marchnad Sengl yr UE. Mae’r ffocws wrth 

benderfynu a yw arian yn gymorth gwladwriaethol ai peidio ar y gweithgarwch 
economaidd ac nid y sefydliad ei hun.  

Rydym yn disgwyl i ymgeiswyr gynnal eu gwerthusiad eu hunain i ganfod a yw eu 
prosiect yn bodloni’r pum prawf ar gyfer cymorth gwladwriaethol; fodd bynnag 

byddwn ninnau’n gwirio hyn fel rhan o’r broses asesu. Os ydych yn credu nad yw’r 
prosiect yr ydych yn ei gyflawni’n ddarostyngedig i reolau cymorth gwladwriaethol, 

yna bydd angen i chi ddarparu rhesymau i esbonio pam.  

Lle ystyrir bod arian yn gymorth gwladwriaethol, bydd angen iddo gael ei ddyfarnu 

mewn modd sy’n cydymffurfio â’r rheolau ar gyfer cymorth gwladwriaethol. Mae’r 
rheolau ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn gyfres o reoliadau, canllawiau a 

fframweithiau sy’n nodi sut y gall awdurdodau cyhoeddus ddarparu cymorth 
gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau sy’n cyflawni gweithgarwch economaidd.  

Ceir mwy o wybodaeth am y rheolau ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn:  

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/?lang=cy 

https://www.gov.uk/state-aid 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html 

Cymorth gwladwriaethol ac arian ‘de minimis’  

Mae’r ffurflen gais yn cynnwys ffurflen datganiad de minimis. Dylai hon gael ei 

chwblhau gan bob ymgeisydd hyd yn oed os ydych yn ystyried nad yw eich prosiect 

yn ddarostyngedig i’r rheolau ar gyfer cymorth gwladwriaethol. Dylid cwblhau’r 

ffurflen gan nodi’r holl arian yr ydych wedi’i gael yn unol â’r rheoliad de minimis yn y 

flwyddyn ariannol gyfredol a’r ddwy flynedd ariannol flaenorol. Er mwyn cydymffurfio 

â’r rheoliad de minimis rhaid i’r cyfanswm yr ydych wedi’i gael yn ystod y cyfnod hwn 

a swm yr arian yr ymgeisir amdano fod yn llai na 200,000 ewro (tua £170,000 gan 

ddibynnu ar gyfraddau cyfnewid ar adeg pob dyfarniad). Os yw eich sefydliad yn cael 

ei gyfrif yn ‘fenter gysylltiedig’ bydd angen i chi gynnwys unrhyw gymorth de minimis 

a gafwyd gan eich sefydliadau partner yn eich cyfrifiadau. Ceir diffiniad o ‘fenter 

gysylltiedig’ yn niffiniad y Comisiwn Ewropeaidd o BBCh: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.

pdf 

Os bydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, byddwn wedyn yn cynnig y grant i chi 

gan amodi, lle y bo’n berthnasol, ei fod yn cael ei gynnig dan y rheoliad de minimis.

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/?lang=en
https://www.gov.uk/state-aid
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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ATODIAD C – Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 

Beth mae llesiant yn ei  

olygu  

Mae gan bobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth hawliau a 

chyfrifoldebau dros gyflawni eu canlyniadau llesiant personol. Pan fydd pobl yn llunio eu 

canlyniadau llesiant personol ar y cyd â gwasanaethau cymdeithasol a’u partneriaid, gall 

pobl ddisgwyl cyflawni canlyniadau personol sy’n adlewyrchu’r canlyniadau llesiant 

cenedlaethol a ganlyn 

Sicrhau hawliau a 

hawlogaethau 

 

Hefyd i oedolion: Rheolaeth 

dros fywyd o ddydd i ddydd 

Rwy’n gwybod ac yn deall pa ofal, cymorth a chyfleoedd sydd ar gael i mi ac rwy’n defnyddio’r rhain 

i helpu i sicrhau fy llesiant fy hunan  

Gallaf gael mynediad at yr wybodaeth gywir, pan fyddaf ei hangen, yn y ffordd rwyf yn dymuno’i 

chael ac yn defnyddio hynny i reoli a gwella fy llesiant   

Rwy’n cael fy nhrin gyda pharch ac urddas ac yn trin eraill yr un fath 

Mae gennyf lais ac mae pobl yn gwrando arnaf 

Mae fy amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried 

Gallaf siarad drosof fy hun ac rwy’n cael fy nghynnwys mewn penderfyniadau a wneir sy’n effeithio a

r fy mywyd, neu mae gennyf rywun sy’n gallu gwneud hynny ar fy rhan 

Iechyd meddwl a chorfforol a 

llesiant emosiynol 

  

Hefyd i blant: Datblygiad  

corfforol, deallusol,  

Rwy’n hapus ac rwy’n iach ac rwy’n gwneud pethau i gadw fy hunan yn iach  

Rwy’n hapus ac yn gwneud y pethau sy’n fy ngwneud yn hapus 

Rwy’n cael y gofal a’r cymorth iawn, cyn gynted â phosibl 
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emosiynol, cymdeithasol ac 

ymddygiadol 

Diogelu rhag camdriniaeth  

ac esgeulustod 

Rwy’n ddiogel ac yn cael fy amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod 

Rwy’n cael y cymorth i amddiffyn y bobl sy’n bwysig i mi rhag camdriniaeth ac esgeulustod 

Rwy’n gwybod sut i fynegi fy mhryderon 

Addysg, hyfforddiant a  

hamdden 

Rwy’n gallu dysgu a datblygu i fy mhotensial llawn 

Rwy’n gallu gwneud y pethau sy’n bwysig i mi 

Perthnasoedd domestig,  

teuluol a phersonol 

Rwy’n perthyn 

Mae gennyf berthnasoedd diogel ac iach ac rwy’n cyfrannu atynt 

Cyfraniad i’r gymdeithas Gallaf gymryd rhan yn fy nghymuned a chyfrannu iddi 

Rwy’n teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi mewn cymdeithas 

Llesiant cymdeithasol ac 

economaidd 

 

Hefyd i oedolion:  

Cyfranogi mewn gwaith 

Mae gennyf fywyd cymdeithasol a gallaf fod gyda’r bobl yr wyf yn eu dewis 

Nid wyf yn byw mewn tlodi 

Rwy’n cael y cymorth sydd ei angen arnaf i dyfu a bod yn annibynnol 

Rwy’n cael gofal a chymorth drwy’r iaith Gymraeg os oes angen hynny arnaf 

Addasrwydd lle byw Mae gennyf le addas i fyw sy’n diwallu fy anghenion 
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ATODIAD D – Llinell Amser 

Gall hon gael ei haddasu ychydig mewn ymateb i nifer yr ymatebion 

DYDDIAD CAM GWEITHREDU 

wythnos 3 
Mehefin 2019 
 

Anfon y canllawiau a’r ffurflenni cais 

3 Mehefin i 2 
Medi 2019 
 

Cyfnod ymgeisio (13 wythnos) 

2 Medi 2019 Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw HANNER DYDD dydd 
Llun 2 Medi 

30 Tachwedd 
2019 
 

Rhoi gwybod i ymgeiswyr am ganlyniad y cais a'r dyraniad grant os 
ydynt yn llwyddiannus  

Rhagfyr 2019 
- Mawrth 2020 

Datblygu a chytuno ar gynllun gwaith ar gyfer prosiectau a ariennir 
 
Cyflwyno dogfennau dyfarnu grant ffurfiol 
 

 

 


