
 

Mae Martin Davies, Rheolwr Sector Polisi Trydydd Grant yn Llywodraeth Cymru, yn 
gweithio ar ailgynllunio ac ail-arfarnu'r  Rhaglen Grant Mudiadau Plant a          
Theuluoedd (CFOG), Rhaglen Grant Gofal Plant y tu allan i    ysgolion a rhaglenni 
grant ar gyfer mudiadau gwirfoddol sy'n gweithredu yn y sector iechyd a sector go-
fal cymdeithasol ar lefel Cymru gyfan gyda phobl hŷn, gofalwyr, oedolion ag an-
ableddau a phobl sy'n dioddef o iechyd meddwl (cyfeirir atynt fel Cynlluniau Grant 
Adran 64). 
 
Erbyn diwedd mis Mawrth 2013, bydd angen iddo gyflwyno opsiynau ar gyfer  dyfo-
dol y rhaglenni grant hyn i Weinidogion Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn cynhyr-
chu’r canlyniadau gorau posibl, yn cyflawni yn unol â blaenoriaethau’r Gweinidog-
ion ac ar yr un pryd yn parhau i wneud y defnydd gorau o arian ac adnoddau cy-
hoeddus. Mae am sicrhau ac ystyried yr opsiynau y byddai’n eu cyflwyno yn ffrwyth 
ystyriaeth ofalus. I wneud hynny, mae angen casglu safbwyntiau'r holl randdeiliaid 
gan gynnwys y Trydydd Sector. 
 
Cynhelir dau ddigwyddiad- yn y Gogledd (Venue Cymru, Llandudno) ar 5 Chwe-
fror (10am - 1pm) a’r llall yn y De (nid oes cadarnhad lleoliad hyd yma ond yn 
gobeithir cynnal y digwyddiad yng nghanol Caerdydd) ar 8 Chwefror (10am -

1pm).  

 

Os hoffech fynychu'r digwyddiad, byddwch cystal â chysylltu â Martin Davies: 

      Martin Davies 

Rheolwr Polisi Grantiau'r Trydydd Sector  
Cymorth i Deuluoedd  

Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant  
Llywodraeth Cymru  

Llinell Uniongyrchol: 029 2082 1638 

E-bost: Martin.Davies@Cymru.gsi.gov.uk  

Ionawr 2013 

Ailddylunio ac 
ailwerthuso Rhaglen 

Grant Mudiadau Plant a 
Theuluoedd (CFOG)  

mailto:Martin.Davies@Cymru.gsi.gov.uk


Caiff setliadau grant blynyddol rhwng £35,000 a £116,000 eu dosbarthu i naw mudiad 
er mwyn cynyddu’r cyfleoedd dysgu anffurfiol i bobl ifanc 11–25 oed a gwella’u han-
sawdd. 
 
Dywedodd Jeff Cuthbert: “Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan 
mewn profiadau a gweithgareddau sy’n eu galluogi i feithrin a datblygu sgiliau newydd 
mewn amgylchedd cefnogol.  
 
“Dyma pam rydyn ni’n ymrwymo £680,000 i Fudiadau Ieuenctid Gwirfoddol Cened-
laethol sydd, fel y gwyddom, yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl 
ifanc.  

Dyma’r sefydliadau sy’n derbyn y cyllid: 
Clybiau Pobl Ifanc - £66,000 

Gwobr Dug Caeredin - £56,215 
Girlguiding - £63,045 

Gwerin y Coed - £35,000 
Urdd Sant Ioan - £70,000 
UNA Exchange - £55,000 

Urdd Gobaith Cymru - £99,619 
Clybiau Ffermwyr Ifanc - £116,000 

YMCA Cymru - £110,140 

Hwb o £680,000 ar gyfer Mudiadau Ieuenctid Gwirfoddol 

£20m o gyllid ychwanegol i raglen atal tlodi Llywodraeth Cymru 

Neilltuwyd y cyllid ar gyfer prosiectau yn Ynys Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Sir 

Gaerfyrddin, Conwy, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Blaenau Gwent, Sir 

Benfro a Sir Ddinbych. Nod yr holl brosiectau hyn yw creu rhaglen gymunedol o 

drechu tlodi sy’n cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn ardaloedd mwyaf 

difreintiedig Cymru. 

Dywedodd Carl Sargeant: “Mae gan bob un o’r Clystyrau newydd gynllun cyflenwi sy’n 

dangos sut y bydd y rhaglen yn yr ardal honno yn cyfrannu at ganlyniadau gwell mewn 

perthynas ag iechyd, addysg a’r economi.” 

 

“Ar y cyfan, bydd y rhaglen yn chwarae rôl allweddol fel rhan o Gynllun Gweithredu 

Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru. Cafodd pob cais ei asesu’n ofalus i wneud yn siŵr y 

bydd y rhan fwyaf o’r gyllideb yn cael ei defnyddio i gyflenwi prosiectau mewn 

cymunedau lleol yn hytrach na bod y cyllid yn cael ei wario ar gostau gweinyddu. 

“Bydd y cysylltiad â’r gymuned yn parhau i fod yn ganolog i’r rhaglen. Rydym am weld 

mwy o bobl leol yn ymwneud â Chymunedau yn Gyntaf. Felly mae pob clwstwr wedi 

datblygu Cynllun Cynnwys y Gymuned i sicrhau bod hyn yn digwydd. Mae’n hanfodol fod 

y gymuned yn parhau i ymwneud â’r rhaglen ac yn cael y grym i gyflawni dan y rhaglen.”     

 

Bydd y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf newydd yn hollol weithredol o fis Mawrth 

2013. Hyd yn hyn, dyfarnwyd cyfanswm o £ 73.5 miliwn i 51 o glystyrau ledled 

Cymru. Bydd y cyllid yn para tan fis Mawrth 2015.  

Jeff Cuthbert, 

Dirprwy Weinidog 
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Cartref newydd i Meic 

Gwiriadau Cofnodion Troseddol 

 
 

 

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y 

gwasanaeth diweddaru newydd ar gael yn 

rhad ac am ddim i wirfoddolwyr.  

 

O wanwyn 2013 ymlaen, ni fydd unigolion yn gorfod 

gwneud cais am gofnod troseddol newydd bob tro y 

byddant yn gwneud cais am swydd. Yn hytrach, bydd 

rhaid iddynt wneud cais i'r Disclosure and Barring 

Service (DBS) am dystysgrif ac yna gwirio ar-lein i 

weld a yw'r dystysgrif bresennol yn dal i fod yn gy-

foes . Bydd y gwasanaeth diweddaru newydd hefyd yn 

galluogi i sefydliadau wirio ar-lein i weld os oes gwy-

bodaeth newydd wedi cael ei ychwanegu at y dystys-

grif ers ei dyroddi. I lawer o wirfoddolwyr a gweith-

wyr cyflogedig bydd hyn yn golygu bod angen ond un 

dystysgrif ar gyfer gweithgareddau ar draws nifer o 

sefydliadau. 

 

 

Bydd hyn yn dod i ben ar yr angen i unigolion wneud 

cais am nifer o wiriadau ar gyfer gweithio gyda gwa-

hanol sefydliadau.  Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn gallu 

defnyddio'r gwasanaeth rhad ac am ddim yma wrth 

ymgeisio am  gyfleoedd gwirfoddoli gwahanol. Bydd 

ffi tanysgrifiad blynyddol ar gyfer gweithwyr cyfloge-

dig sydd yn llai na chost gwiriad newydd. 

Mae'r system diweddaru yn dod i rym erbyn gwan-

wyn 2013 ynghyd â chyflwyno tystysgrif unigol i wir-

foddolwr neu weithiwr cyflogedig. Ni fydd y cy-

flogwr / sefydliad yn derbyn copi. Fodd bynnag, bydd 

yr Uned Cofnodion Troseddol (UCT) yn gallu gwirio 

ar-lein i weld a oes tystysgrif wedi'i rhoi ac os yw'n 

glir. Mewn rhai amgylchiadau,  bydd gofyn bod copi 

yn cael ei hanfon yn uniongyrchol at yr UCT ar gyfer 

defnydd cyflogwr. 

 

Am fwy o wybodaeth http://www.homeoffice.gov.uk/

agencies-public-bodies/dbs/  

Mae’r Uned Cofnodion Troseddol y CGGC (WCVA) 

wrth law i ateb unrhyw ymholiadau a gellir cysylltu â 

ni drwy: 

0800 0 197 391 cru@wcva.org.uk  www.wcva-
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Mae Meic, y gwasanaeth cymorth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc, wedi symud i 
swyddfeydd newydd ym Mae Caerdydd, a hynny wrth ddathlu ail ben-blwydd ei 
linell gymorth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 
 

Nid cwynion a chyngor yn unig sy’n cael sylw Meic. Er bod eiriolaeth weithiau’n cynnwys y ddau, mae’r 
pwyslais ar wrando a gwneud yn siŵr fod dymuniadau a theimladau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed 
gan eraill, p’un a yw’r eiriolwr yn cytuno ai peidio. Drwy wrando ar blant a phobl ifanc mae modd eu 
diogelu’n well. 
 
Dywedodd y Dirprwy Weinidog: 
“Rwy’n ymwybodol o’r gwahaniaeth enfawr y mae Meic yn ei wneud i fywydau plant a phobl ifanc. Mae plant a phobl 
ifanc yn dweud wrthon ni dro ar ôl tro eu bod yn gwerthfawrogi’r cymorth eiriolaeth a sut y gall newid eu bywydau er 
gwell. Fe wnaeth y cyfleusterau newydd hyn, ynghyd â’r gofal a’r sylw y mae’r eiriolwyr a’r tîm cyfan yn ei neilltuo i’r 
gwasanaeth hwn, gryn argraff arna i. 
"Rwy’n credu bod darparu eiriolaeth a chymorth i blant a phobl ifanc yn hanfodol i’r diogelwch sylfaenol y maent yn ei 
haeddu. 
 



Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau 

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y       
Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl ifanc yng 

Ngwynedd. 

Y gobaith yw y bydd yr offer yn gwella cyflwyniad a chyswllt y gwa-
sanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc hynny maent yn eu 

cefnogi. 

Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei 
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel 
iawn ac yn cynnwys:    gliniaduron, argraffwyr wi-fi, 

camerâu digidol, camerâu fideo a thaflunydd. 

Mae ‘Teulu Ni’ yn brosiect cyffrous newydd a ariennir 

gan y Loteri Fawr. Bydd y cynllun yn gweithio mewn 

Partneriaeth gyda thîm Gyda’n Gilydd  Gwynedd a 

chonsortiwm o fudiadau lleol drw gynnig cefnogaeth i 

deuluoedd ble mae’r plentyn hynaf rhwng 5 a 10 

oed.  Gall y Cyfeillion Teulu gynnig cefnogaeth 1:1 

neu drwy brynu Gwasanaeth gan asiantaethau eraill.  

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen gyfeirio,       

cysylltwch a Mair Richards ar (01286) 672 626 

LLOGI OFFER  RHAD AC AM DDIM! 

Uned 

Symudol  

Mantell 

Gwynedd 

Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn 
eu cais i gael Uned Symudol er mwyn hybu 
gwasanaethau’r Trydydd Sector yn ein har-
daloedd gwledig. Gall mudiadau logi’r uned 
ar gyfer digwyddiadau, unai ar eu pennau 
eu hunain neu mewn cydweithrediad â 
mudiadau eraill.  
 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Mantell Gwynedd: 
01286 672 626 
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Cronfa 
Buddsoddi 

Cymunedol 
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GRANTIAU / ARIANNU 

Grant Plant mewn Angen    

Mae Gwynedd yn ardal sydd wedi ei dargedu ar gy-
fer cynllun Grantiau Bach ‘Plant Mewn Angen’. An-
elir y grantiau yma tuag at grwpiau cymunedol by-
chain a hoffai ddechrau rhaglen neu gynllun ar gyfer 
plant a phobl ifanc yn y gymuned leol.   

 

Mae’r cynllun yn gallu darparu grantiau rhwng £50 i 
£10,000 y flwyddyn hyd at 3 mlynedd. 

http://www.bbc.co.uk/pudsey/grants/ 

 

Defnyddiwch y cyswllt uchod i ddarganfod mwy o wybodaeth a ffurflen 
gais ar gyfer y grantiau  

 

 
 

Bwriad y Gronfa yw cryfhau a datblygu grwpiau a mentrau o fewn y sector wirfod-
dol.  

 

Gall grwpiau ymgeisio am grant i gynnal digwyddiad, darparu hyfforddiant, gwella 
cyfleusterau neu tuag at brosiect sy’n gwella’r amgylchedd leol. Mae Cartrefi Cy-
munedol Gwynedd yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 refeniw/cyfalaf. 

 

Dyddiadau cau derbyn ceisiadau 2013/14: 

28.03.13 
28.06.13 
30.09.13 
03.01.14 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd:   

 (01286) 672 626    ymholiadau@mantellgwynedd.com 

http://www.bbc.co.uk/pudsey/grants/


 

Cynhelir cyfarfod nesaf o’r Rhwydwaith ar ddydd 

Mawrth, Chwefror 26,  clwb pel-droed Caernarfon 

(Yr Oval), am 10am. 

 

Bydd Suzanne Mollison o Uned Cofnodion Troseddol (WCVA) yn rhoi 

cyflwyniad i ni ac ein diweddaru i ddeall y newidiadau diweddar i drefniadaeth 

CRB a diogelu.   

 

Hefyd, bydd Trystan Pritchard (Uwch Reolwr Partneriaethau Gwynedd a Môn) a 

Llio Johnson yn mynychu er mwyn ein diweddaru ar y trefniadau gyda’r 

strwythur partneriaethau newydd ar y cyd. 

 

Os hoffech fynychu, plis cysylltwch â Carwyn: 

(01286) 672 626  Carwyn@mantellgwynedd.com 

Cyfarfod Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd 

HYFFORDDIANT AMDDIFFYN PLANT (CYFFREDINOL) 
 

CWRS 1 DIWRNOD AR GYFER GWEITHWYR A/NEU WIRFODDOL-

WYR SY’N GWEITHIO YM MAES PLANT A PHOBL IFANC. 

 

COST: AM DDIM I AELODAU RHWYDWAITH PLANT A PHOBL IFANC 

GWYNEDD. 

 

LLEOLIAD: CARTREF BONTNEWYDD 

 

DYDDIAD AC AMSER: DYDD MAWRTH 19/3/2013  

9:30AM– 4PM. 

 

OS HOFFECH FYNYCHU’R CWRS, CYSYLLTWCH Â CARWYN  

(01286) 672 626  
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