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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod:               7 Rhagfyr 2021 
  
Teitl:   
 

Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am 
Blant a Phobl Ifanc yng Ngheredigion 
 

Diben yr adroddiad: Ceisio cymeradwyaeth i sefydlu cartrefi grŵp bach i 
blant yng Ngheredigion  

Er:                                                  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:   
 

Y Cynghorydd Alun Williams 
 

1. Cefndir 
 
1.1 Ar 15 Mehefin 2021 rhoddodd Cabinet Ceredigion ei gymeradwyaeth i ddatblygu'r 
cynllun rhanbarthol i ddatblygu llety diogel, yn benodol wrth ddefnyddio cyllid ICF er 
mwyn prynu a sefydlu canolfan llety diogel ganolog ranbarthol i blant ag anghenion 
cymhleth.   
 
1.2 Roedd y papur ar 15 Mehefin 2021 yn tynnu sylw at adroddiad y Comisiynydd 
Plant 'Dim Drws Anghywir', sy’n nodi disgwyliad clir y dylai Awdurdodau Lleol a 
Byrddau Iechyd gydweithio o dan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu 
ystod o wasanaethau cymorth integredig i blant ag anghenion ymddygiadol ac 
emosiynol cymhleth. Mae hyn yn cynnwys cynyddu nifer y cyfleusterau preswyl 
diogel sydd ar gael pan fo gofal gartref gyda'u teuluoedd neu gyda gofalwyr maeth 
wedi methu neu ddim yn briodol. 
 
1.3 Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datblygu llety preswyl diogel i blant yn faen 
prawf ar gyfer ceisiadau am gyllid o fewn cyllid cyfalaf a refeniw ICF ac mae 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru eisoes wedi bod yn llwyddiannus gyda’r ceisiadau 
hyn. Nod Llywodraeth Cymru hefyd yw cynyddu nifer y cyfleusterau preswyl sy'n eiddo 
i'r sector cyhoeddus i blant a lleihau'r elw a wneir yng ngofal plant. 
 
1.4 Yn nhrafodaethau diweddar y Gweithgor Llety Diogel o dan Fwrdd Partneriaeth 
Gofal Gorllewin Cymru, mae'r heriau ymarferol mewn perthynas â sefydlu canolfan 
ranbarthol ganolog wedi dod yn fwyfwy amlwg ac mae'r ffocws wedi tyfu ar ddatblygu 
cyfleusterau preswyl lleol bychain sy'n gweithio o dan fframwaith ymarfer rhanbarthol. 
Mae'r cynllun rhanbarthol diwygiedig presennol ar gyfer cyfleusterau preswyl lleol 
bychain fel darpariaeth camu i lawr neu opsiynau ataliol amgen i lety lefel uwch neu 
lety diogel. 

 
2. Y sefyllfa bresennol 
 
2.1 Mae Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd â llawer o awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru, wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y teuluoedd sydd angen cymorth, 
ac yn arbennig cynnydd yn nifer y plant a'r bobl ifanc sydd angen gofal. 
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2.2 Cyn y Pandemig, nifer y plant a'r bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yng 
Ngheredigion oedd 75 (Mawrth 2020), ers hynny mae'r nifer wedi parhau i godi a 
bellach mae 94 o blant a phobl ifanc yn derbyn gofal (Tachwedd 2021). Mae'r cynnydd 
yn nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi cynyddu'n gyson ers 2019 pan oedd 64 o blant 
yn derbyn gofal (Mawrth 2019). 
 
2.3 Oherwydd y cynnydd hwn a'r ffaith bod prinder lleoliadau maethu a phreswyl ledled 
y DU, mae wedi dod yn fwyfwy anodd dod o hyd i leoliadau addas a phriodol i'n plant. 
Nifer y plant o Geredigion sy'n byw mewn lleoliadau preswyl y tu allan i'r sir ar hyn o 
bryd yw 6 o blant. Nifer y plant sy'n byw mewn lleoliadau maethu annibynnol y tu allan 
i'r sir yw 9 o blant. Nifer y plant sy'n byw y tu allan i Gymru ym mhob lleoliad yw 7 o 
blant. 
 
2.4 Pan geir lleoliadau y tu allan i'r sir, maent ymhell iawn o Geredigion; y realiti 
anffodus yw bod plant yn profi'r trallod o symud i ffwrdd o ardal Ceredigion ac yn cael 
eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd, eu ffrindiau a’u cymunedau ac oddi wrth y 
gweithwyr proffesiynol sy'n eu hadnabod orau. Mae hyn yn aml yn golygu bod y plant 
hynny yn aros y tu allan i Geredigion trwy gydol eu plentyndod ac yn aml mae'n anodd 
iddynt ail-integreiddio yn ôl i'w cymunedau eu hunain. 
 
2.5 Mae lleoliadau yn y sector preswyl preifat yn gostus iawn gyda'r nod o sicrhau 
elw i gwmnïau; gall costau wythnosol ar gyfer y lleoliad yn unig amrywio rhwng 
£5,000 a £10,000, ac ar gyfer plant mwy cymhleth neu lety diogel bydd y gost yn fwy 
na £10,000 yr wythnos. Codir costau ychwanegol yn aml am ddarpariaeth addysgol 
neu ddarpariaeth therapiwtig ac mae costau teithio ac amser hefyd ar gyfer staff yr 
awdurdod lleol sy'n ymwneud â'r plentyn. 

 
2.6 Yn ddiweddar, mae prinder y lleoliadau addas sydd ar gael wedi arwain at rai 
amgylchiadau anodd a heriol iawn o ran diogelu a diwallu anghenion plant Ceredigion. 
 
2.7 Ar hyn o bryd, prin iawn yw'r cyfleoedd seibiant i blant yng Ngheredigion. 
Effeithiwyd ar hyn gan effaith Covid-19 a'r mesurau diogelwch gofynnol. Fodd bynnag, 
y prif rwystr yw diffyg cyfleoedd seibiant oherwydd nad oes gan ofalwyr maeth y 
capasiti i gymryd rhagor o blant.   
 
2.8 O ystyried yr holl ffactorau a nodir uchod, mae achos cryf i Gyngor Sir Ceredigion 
sefydlu ei ddarpariaeth gwasanaeth preswyl lleol bach ei hun i gysylltu â chynllun 
rhanbarthol a chynnig gofal diogel addas i blant lleol Ceredigion yng Ngheredigion a 
phobl ifanc gyda’r cyfleusterau priodol a staff cymorth medrus. 
 
2.9 Dylid nodi bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yn 
gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol fel rhieni corfforaethol i sicrhau bod 
ystod briodol o leoliadau ar gael i blant y mae angen trefniadau gofal amgen arnynt. 
 
2.10 Yn ogystal, ni ddylid ystyried gofal preswyl fel dewis olaf gan mai gofal a chymorth 
gan staff medrus yw’r opsiwn mwyaf addas i rai plant a phobl ifanc er mwyn diwallu 
eu hanghenion mewn amgylchedd cartref grŵp bychan yn eu cymunedau eu hunain.  
 

3. Gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc Ceredigion   
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3.1 Mae Strategaeth Gydol Oes a Lles 2021-2025 Ceredigion yn nodi’r angen i gryfhau 
ein capasiti i ddatblygu ystod o ofal ataliol ac arbenigol a gwasanaethau cymorth yng 
Ngheredigion er mwyn gwella canlyniadau i blant a’u teuluoedd.  
 
3.2 O ystyried effaith hirdymor debygol Covid-19 ar agweddau cymdeithasol ac 
economaidd bywydau unigolion a'u teuluoedd ac ar gymunedau Ceredigion, bydd 
sicrhau digon o adnoddau i gefnogi teuluoedd yn hollbwysig er mwyn diogelu ac 
amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed a'r rhai sydd mewn perygl o niwed yn ein 
cymdeithas. 
 
3.4 Y nod fyddai sefydlu cartref grŵp bychan a recriwtio a hyfforddi pobl leol addas i 
sicrhau parhad gofal o ansawdd da i hyd at 2 neu 3 o blant. Byddai hyn yn lleihau'r 
risg o beidio â chael unrhyw ddewis arall heblaw lleoli plant mewn lleoliadau preswyl 
cost uchel ymhell o Geredigion, ac yn cadw plant Ceredigion yn y sir, gan gynnal eu 
cysylltiadau â chymunedau Cymraeg eu hiaith a'u hunaniaeth Gymreig eu hunain.                        
 
3.5 Pe bai hyn yn cael ei gyflawni, byddai opsiwn preswyl lleol yn gwella'r cyfleoedd 
sydd ar gael i gefnogi a gofalu am blant yng Ngheredigion, gan weithio gyda rhieni ac 
aelodau estynedig o'r teulu i gynnal cyswllt cadarnhaol rhwng plant a'u teuluoedd a 
sicrhau y gall plant fynd yn ôl i ofal eu teuluoedd neu rwydweithiau estynedig yng 
Ngheredigion pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. 
 
3.6 Y model a ffefrir ar gyfer y gwasanaeth fyddai sefydlu cartrefi grŵp bach a fyddai'n 
cynnwys hyd at 2 neu 3 o blant yn byw gyda'i gilydd mewn amgylchedd cyffredin gyda'r 
cyfle i fynd i’w hysgol, byw yn y gymuned, cael cymdogion a ffrindiau a chynnal cyswllt 
cadarnhaol â'r teulu. 
 
3.7 I'r perwyl hwn, byddai adnoddau addas yn cael eu lleoli mewn ardaloedd preswyl 
bach sy’n agos at ysgolion ac o fewn cyrraedd amwynderau cymunedol ac yn hygyrch 
ledled y Sir. 
 
3.8 Rhagwelir, dros amser, y byddai datblygu'r opsiwn hwn, os caiff ei reoli’n effeithlon ac 
yn bwyllog, yn arwain at arbedion ariannol i Geredigion ac yn arwain at fwy o gyfleoedd 
ar gyfer gwaith yn lleol, gyda staff yn cael cymorth i ennill y sgiliau, y profiad a'r 
cymwysterau angenrheidiol. 
 
 
 

 

 
4. Y cynnig 

 
4.1 Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i sefydlu cartref grŵp bychan mewn lleoliad 
yng nghanol y sir er mwyn darparu hafan ddiogel i blant Ceredigion yng Ngheredigion 
ac ystyried strategaeth i ddatblygu opsiynau tebyg pellach yng ngogledd ac yn ne’r sir.   
 
4.2 Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i swyddogion gyflwyno ceisiadau am gyllid 
i’r cynllun llety diogel rhanbarthol a ariennir gan arian cyfalaf a refeniw ICF. 
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4.3 Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ddefnyddio cronfeydd corfforaethol y Cyngor 
er mwyn sefydlu a chynnal y ddarpariaeth arfaethedig.  
 
4.4 Y bydd rhagor o waith ymgysylltu drwy gydol y broses gynllunio.  
 
4.5 Bod y Cabinet yn nodi, hyd nes y ceir canlyniad y cynnig uchod, y bydd y trefniadau 
gofal dros dro amgen angenrheidiol a wneir ar sail argyfwng ar gyfer unrhyw blentyn 
yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion gymryd camau i gydymffurfio â'r gofynion 
rheoliadol a deddfwriaethol. 
 
 
Ceir rhagor o fanylion am y cynnig yn Atodiad 1, sy'n Bapur Eithriedig. 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL:  

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  
Do, cwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig cychwynnol 
 

Crynodeb:  
Hirdymor:    
                                
Bydd darparu cartref grŵp bychan yn rhoi cyfle i blant y mae 
angen gofal preswyl arnynt i aros yng Ngheredigion, ac felly yn 
fuddsoddiad hirdymor yn eu dyfodol.  
 
                                
Cydweithio 

Gweithio gyda phartneriaid amlasiantaethol a theuluoedd i ddiwallu anghenion plant. 

Cynnwys 

Bydd gwaith ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid yn digwydd yn ystod y cynnig 
hwn. 
 
Atal 

Darparu lleoliadau diogel a gofal i blant yng Ngheredigion. 
 

 

 
 
Argymhellion: 
 

 

1. Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i sefydlu cartref 
grwp bychan mewn lleoliad yng nghanol y sir er mwyn 
darparu hafan ddiogel i blant Ceredigion yng 
Ngheredigion ac ystyried strategaeth i ddatblygu 
opsiynau tebyg pellach yng ngogledd ac yn ne’r sir.   
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2. Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i swyddogion 
gyflwyno ceisiadau am gyllid i’r cynllun llety diogel 
rhanbarthol a ariennir gan arian cyfalaf a refeniw ICF.  
 

3. Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ddefnyddio 
cronfeydd corfforaethol y Cyngor er mwyn sefydlu a 
chynnal y ddarpariaeth arfaethedig.  

 
4. Y bydd gwaith ymgynghori pellach drwy’r broses 

gynllunio.  
 

5. Bod y Cabinet yn nodi, hyd nes y ceir canlyniad y 
cynnig uchod, y bydd y trefniadau gofal dros dro amgen 
angenrheidiol a wneir ar sail argyfwng ar gyfer unrhyw 
blentyn yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion gymryd 
camau i gydymffurfio â'r gofynion rheoliadol a 
deddfwriaethol. 

 
 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn datblygu'r ddarpariaeth o wasanaethau gofal a 
chymorth addas i blant a theuluoedd yng Ngheredigion 

 
Trosolwg a Chraffu:  
Fframwaith Polisi:  
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Bydd ceisiadau am gyllid yn cael eu gwneud o dan y 
Cynllun Rhanbarthol i ddatblygu Llety Diogel.  
Bydd angen cyllid corfforaethol hefyd.  
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Bydd angen diwallu anghenion cofrestru rheoliadol  
Prosesau cynllunio  

Goblygiadau Staffio:       
 

Bydd angen recriwtio a hyfforddi staff 

Goblygiadau o ran 
eiddo / asedau:        
 

Cofrestru ar gofrestr asedau’r Sir 

Risgiau:                   
 

Bydd y risg o fethu â datblygu'r cynllun yn arwain at 
ddiffyg lleoliadau addas lleol i blant.                                              

 
Pwerau Statudol:   
 

 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau:             Papur  Eithriedig Atodiad 1 
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Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

 
Sian Howys 

Swyddog Adrodd:  Sian Howys 
 

Dyddiad:     16 Tachwedd 2021 
 
 
 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Darpariaeth breswyl ar gyfer cynnig gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc  
 

Maes 
gwasanaeth 

Porth Cynnal 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Sian Howys 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Caroline Lewis 

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Michael Smith E-bost Michael.Smith2@ceredigion.gov.uk Ffôn 
01545 574 
101 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â sefydlu’r hyn sy'n cael ei alw'n gartref grŵp bychan i blant yng Ngheredigion o dan y Cynllun Llety Diogel 
rhanbarthol. Y nod yw sefydlu cartref grŵp bychan gan recriwtio a hyfforddi pobl leol addas i sicrhau gofal o ansawdd da i hyd at 2 neu 3 o blant. 
Byddai hyn yn lleihau'r risg o weld plant yn cael eu rhoi mewn lleoliadau preswyl ymhell o Geredigion am gost uchel sef yr unig opsiwn sydd ar 
gael ar hyn o bryd mewn nifer o achosion. 
 
Gwneir ceisiadau am gyllid i gynllun cyfalaf a refeniw y Gronfa Gofal Integredig o ran llety diogel rhanbarthol unwaith y bydd yr eiddo addas wedi'i 
nodi a'i gytuno. 
 
Bydd cronfeydd corfforaethol y Cyngor yn cael eu defnyddio er mwyn sefydlu a chynnal y ddarpariaeth arfaethedig. 
 
Wrth gynllunio, byddwn yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid ac yn ymgynghori â'r cyhoedd fel sy'n ofynnol. 

Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

Plant a phobl ifanc ag anghenion gofal cymhleth. Mae oedran yn nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
 
  

 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Michael Smith Cabinet Fersiwn 1 
 
Noder - bydd 
fersiynau yn y 
dyfodol yn cael 
eu diweddaru ar 
ôl i'r cynllun gael 
ei ddatblygu 
ymhellach. 

7/12/21  

     

     

     

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi 
 

Bydd y cynnig yn creu nifer o swyddi lleol er mwyn rhoi’r Cynllun Llety Diogel ar waith. 
Bydd y cynnig yn helpu i gwneud y mwyaf o’r cyllid a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer plant ag anghenion 
cymhleth yn y sir. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Bydd y cynnig i greu cartref grŵp bychan yng Ngheredigion yn darparu cyfleoedd i ddatblygu gyrfa ynghyd 
â chyfleoedd am hyfforddiant a chymwysterau o fewn y gweithlu gofal cymdeithasol ehangach.  

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd  
 

Bydd y plant a’r bobl ifanc yn aros yng Ngheredigion a bydd hyn o gymorth i gadw a meithrin eu perthynas 
ag aelodau o'u teulu, eu ffrindiau a'u cymunedau. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 

Bydd plant a phobl ifanc yn aros yng Ngheredigion a bydd hyn o gymorth i gynnal ac adeiladu pontydd 
cymdeithasol gyda'r gymuned ehangach. 
Caiff cydnerthedd amgylcheddol ei hyrwyddo drwy weithredu'r cynllun. Bydd y cynllun hefyd yn ystyried 
uchelgais Cyngor Sir Ceredigion o fod yn ddi-garbon net ynghyd â phrosesau caffael ecogyfeillgar. 
 

 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 

 

2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Bydd darparu cartref grŵp bychan yn 
rhoi cyfle i blant ag anghenion cymhleth 
sydd angen gofal preswyl aros yng 
Ngheredigion ac felly mae'n 
fuddsoddiad hirdymor yn eu dyfodol. 

Os oes angen i blant 
symud allan o'r Sir ac i 
leoliadau gofal ymhellach i 
ffwrdd, mae hyn yn cael 
effaith negyddol ar y 
clymau a’r pontydd 
cymdeithasol sydd 
rhyngddyn nhw â’u teulu 
a’u ffrindiau ynghyd â’r 
gymuned yn ehangach. 
 

 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 

Gweithio gyda phartneriaid 
amlasiantaethol a theuluoedd i ddiwallu 
anghenion plant.  

Daw'r cynllun o dan raglen 
waith Bwrdd Partneriaeth 
Gofal Gorllewin Cymru 
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 sy'n cynnwys yr 
Awdurdodau Lleol, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda a'r 3ydd sector. 

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Byddwn yn ymgysylltu ac yn 
ymgynghori â’r rhanddeiliaid wrth 
gyflwyno’r cynnig hwn. 

Ymwneud ag asiantaethau 
partneriaethol sy'n rhan o'r 
cynllun rhanbarthol. 

 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Darparu gofal a lleoliadau diogel i blant 
yn y Sir. 

 

Gellir nodi a diwallu 
anghenion plant a phobl 
ifanc mewn ffordd fwy 
amserol a'u cadw'n 
agosach at eu cartrefi. 
Hefyd, byddant yn gallu 
cael cymorth gan 
ddefnyddio adnoddau 
lleol. 

 

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Integreiddio â phartneriaid 
amlasiantaethol.  
 
Mwy o gydweithio a rhannu adnoddau 
er mwyn diwallu amrywiol anghenion 
plant a phobl ifanc.  

Y nod yw darparu cymorth 
integredig holistaidd i 
ddiogelu a gwella 
bywydau plant a phobl 
ifanc. 
 

 

 
 

3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 

Mae'r plant yn agosach i'w cartrefi a 
byddant yn cadw mewn cysylltiad â’u 
theuluoedd, eu cymunedau a ‘u 
hysgolion. 
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fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Bydd y cynnig i agor cartref grŵp 
bychan yng Ngheredigion yn darparu 
cyfleoedd i ddatblygu gyrfa a derbyn 
hyfforddiant o fewn y gweithlu gofal 
cymdeithasol ehangach. 
  
Bydd y cynnig yn galluogi pobl ifanc i 
gael addysg, hyfforddiant a gwaith yn 
eu cymunedau lleol.  
 
Dylid gwneud y mwyaf o’r opsiwn sy’n 
caniatáu i bobl ifanc gael 
prentisiaethau a chymorth o ran gwaith 
o fewn yr Awdurdod Lleol fel ein bod ni 
fel Rhieni Corfforaethol yn darparu 
cyfleoedd iddynt feithrin annibyniaeth. 

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Bydd y cynnig i agor cartref grŵp 
bychan yn darparu cyfleoedd i 
ddatblygu gyrfa a chael hyfforddiant yn 
y gweithlu gofal cymdeithasol 
ehangach. Hefyd, mae potensial i 
ddatblygu pobl yn weithwyr 
cymdeithasol cymwysedig. 
 
 
Bydd y cynnig yn galluogi pobl ifanc i 
gael addysg, hyfforddiant a gwaith yn 
eu cymunedau lleol.  
 

  

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Bydd y cynnig yn cyfrannu at wella lles 
emosiynol pobl ifanc drwy ganiatáu 
iddynt gael mynediad at wasanaethau 
lleol a chadw mewn cysylltiad â'u teulu 
a'u cymuned.  
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3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Yn hytrach na gweithredu opsiynau 
drud y tu allan i'r sir, bydd y plant yn 
agosach at eu teuluoedd, eu ffrindiau 
a’u cymunedau a byddant yn meithrin 
ac yn adeiladu clymau a phontydd 
cymdeithasol. 

  

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Bydd y cynnig hwn yn cadw plant yng 
Ngheredigion a bydd yn hyrwyddo hawl 
y plant i deulu wrth feithrin cysylltiadau 
agos â’u teuluoedd a’u cymunedau. 
  
Bydd yn sicrhau bod gan blant a phobl 
ifanc sy'n gadael gofal gysylltedd da fel 
y gallant gael mynediad at eu 
rhwydweithiau byd-eang drwy’r 
cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau 
eraill. 

  

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 
sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
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Anabledd 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

 
Bydd y cynllun i ddatblygu 
llety preswyl diogel ar gyfer 
plant yn cefnogi plant sydd 
ag anghenion cymhleth a 
allai gynnwys anableddau 
dysgu, anableddau corfforol a 
chyflyrau iechyd meddwl. 

 
Mae plant sydd ag 
anghenion cymhleth ar y 
cyfan yn fwy tebygol o fod ag 
anabledd dysgu, anabledd 
corfforol neu gyflwr iechyd 
meddwl. 

 
Bydd dyluniad y cartref grŵp 
bychan yn sicrhau 
hygyrchedd. 
 Nam ar y 

clyw 
Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 
   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

 
Mae plant a phobl ifanc yn 
grŵp holl bwysig o dan y 
nodwedd warchodedig hon. 
 
Mae'r cynnig hwn yn cefnogi 
Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae 15% o bobl yng 
Ngheredigion o dan 16 oed 
(Cyfrifiad 2011). 
 

 
Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. Plant a phobl 

ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol. 

  

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol. 
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Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol. 

  

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

 
Bydd y Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant yn cefnogi 
plant o ran y nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae 3% o'r bobl sy'n byw 
yng Ngheredigion o gefndir 
nad yw'n wyn (Cyfrifiad 
2011). 
 
Ganwyd 4% o bobl 
Ceredigion yn un o wledydd 
yr UE. Mae hyn yn fwy na 
chyfartaledd cenedlaethol 
Cymru o 3%. SYG, 
(Poblogaeth y DU yn ôl 
gwlad eu geni a 

Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. Gwyn 

 
Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Bydd y Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant yn cefnogi 
plant o ran y nodwedd 
warchodedig hon. 

Yng Nghyfrifiad 2011, 
dywedodd 58% o bobl 
Ceredigion eu bod yn 
Gristnogion, dywedodd 2% 
eu bod yn perthyn i 
grefyddau eraill, dywedodd 
31% nad oeddent yn perthyn 
i’r un crefydd a dywedodd 
9% fod yn well ganddynt 
beidio â dweud. 

Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. 

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

   chenedligrwydd Mehefin 
2018) 
 
 Du / 

Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Bydd y Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant yn cefnogi plant 
o ran y nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae 50% o bobl Ceredigion 
yn ddynion a 50% yn 
fenywod (Cyfrifiad 2011). 

Byddwn yn gwneud pob 
ymdrech i gynrychioli llais y 
plentyn mewn asesiadau a 
chynlluniau. 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Ni ragwelir effeithiau 
negyddol  

  

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 

3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 

 
Mae'r Cynllun Llety Preswyl Diogel i Blant a’r cymorth a’r gwasanaethau a ddarperir wedi'u cynllunio i fod yn hygyrch ac i ddarparu cyfle cyfartal. 
Mae plant yn dod o dan y nodwedd warchodedig oedran yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 

 
Ni ragwelir y bydd y cynllun yn cael unrhyw effeithiau negyddol a fydd yn arwain at wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu nag erledigaeth. Mae'r 
rhaglen yn mynd i'r afael â’r effeithiau a allai godi ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig gan gynnwys oedran (plant). 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 

Mae cydlyniant cymunedol yn ymwneud ag adeiladu cyfalaf cymdeithasol drwy hwyluso cysylltedd a rhyngweithio cymdeithasol cadarnhaol. Bydd 
y cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar hyrwyddo cysylltiadau da drwy ganiatáu i blant ag anghenion cymhleth aros yng Ngheredigion, a thrwy 
hynny feithrin ac adeiladu eu pontydd cymdeithasol o fewn y sir. 
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Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
Mae gan y Cynllun Llety Preswyl Diogel i Blant y potensial i feithrin cydnerthedd unigolion drwy eu cefnogi nhw i fyw mewn cartref grŵp bychan. 
Gall hyn wella eu hiechyd a’u lles a’u diogelu rhag anfantais economaidd-gymdeithasol. 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

Gall anfantais Economaidd-Gymdeithasol arwain at anghydraddoldeb o ran canlyniadau. 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

Rhagwelir y bydd y Cynllun hwn yn gwella iechyd a lles plant ac yn eu gwneud yn gydnerth wrth wynebu anfantais economaidd-gymdeithasol. 
Byddwn yn monitro’r effeithiau cadarnhaol a negyddol fel rhan o'r gwaith o gyflawni'r cynllun. 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Cynllun Llety 
Preswyl Diogel i Blant yn 
cael ei strwythuro a'i 
gyflwyno'n ddwyieithog. 

Bydd yr holl arwyddion, 
cynlluniau, dogfennau 
ategol a chymorth gan 
swyddogion yn cael eu 
darparu'n ddwyieithog. 

Bydd cyflwyno'r cynllun yn 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg.     

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd plant yn gallu 
defnyddio'r Gymraeg wrth 
gael mynediad at y 
gwasanaethau a 
ddarperir drwy'r cynllun. 

 

 

Bydd y plant yn gallu 
defnyddio'r Gymraeg wrth 
fyw yno. 

Bydd y ffaith y bydd gan y 
plant y cyfle i ddefnyddio'r 
Gymraeg ar bob adeg yn 
cael effaith gadarnhaol ar y 
Gymraeg.  

   

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 
cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd plant yn gallu cael 
mynediad llawn at 
wasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 

 

Bydd modd iddynt fyw yn y 
cartref drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
 

Bydd y cynllun hollol 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar allu’r plant i 
gael mynediad at 
wasanaethau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
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Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Cynllun Llety 
Preswyl Diogel i Blant yn 
ddwyieithog. 

Bydd yr holl wybodaeth a'r 
gwasanaethau a ddarperir 
ar gael yn ddwyieithog. 

Bydd y cynllun yn cael effaith 
gadarnhaol yn gyffredinol a 
bydd yn trin y Gymraeg a'r 
Saesneg yn gyfartal. 
 

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 
 
 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd gweithgareddau 
diwylliannol yn rhan o’r 
Cynllun Llety Preswyl 
Diogel i Blant. 

Bydd gweithgareddau 
diwylliannol ar gael fel rhan 
o’r cynllun. 

Bydd y cynllun yn cael effaith 
gadarnhaol ar ddiwylliant a 
threftadaeth lleol. 
 

       

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 

    

    

    

    

    

    

    

4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 
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4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Trwy ymgynghori â’r staff a’r cyhoedd. 
 
Trwy fonitro’r gwasanaethau a gwneud pob ymdrech i gynrychioli llais y plentyn mewn asesiadau a chynlluniau. 
 
 
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Ymgynghori ac ymgysylltu'n 
effeithiol â’r rhanddeiliaid. 

2 3  

Os na fydd y cynllun yn mynd 
rhagddo bydd perygl na fydd modd 
diwallu anghenion gofal a 
chymorth y plant a’u teuluoedd 

3 2  

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Na allai 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth    

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Sian Howys   

Y Cyfarwyddwr Strategol Caroline Lewis   
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Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Alun Williams   
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