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Cynllun Gwariant Cronfa Diogelwch Cymunedol 17/18 – Comisiynydd yr Heddlu (yn disgwyl 

cadarnhad) 6 mis o gyllid yn unig  

 

ENW’R PROSIECT DISGRIFIAD O’R PROSIECT DYRANIAD 
GWYNEDD 

DYRANIAD 
YNYS MÔN  

CYFANSWM COST Y PROSIECT  

Gwasanaeth Caledu Targed Ymgynghorwyr 
annibynnol Trais yn Cartref (IDVA)  
 

Mae’r IDVAs am gomisiynu gwasanaeth caledu 
targed i dioddefwyr trais yn y cartref risg uchel yn 
uniongyrchol. Bydd y gwasanaeth yn darparu tua 40 
o geisiadau i osod cloeon drysau a ffenestri, ac 
gofynion caledu targed eraill.  

£2,037.50 £2,037.50 £4,075 

 Yn Awst penderfynwyd Comisiynydd yr Heddlu, i 
ymestyn grant Diogelwch Cymunedol am gyfnod o 6 
mis ychwanegol. Golygir hyn fod y prosiect yn gallu 
cynnig gwasanaeth ychwanegol i lymhau targed, hyd 
at 40 o gyfeiriadau ychwanegol (yn ddibynnol ar 
gost) erbyn diwedd Mawrth 2018.  

£2,037.50 £2,037.50 £4,075 
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Hyrwyddo Ymgysylltu Positif I Bobl Ifanc (Mewn Perygl O Droseddu) 17/18 Cynllun gwariant 

(wedi’i gymeradwyo) – Llywodraeth Cymru 

ENW’R PROSIECT DISGRIFIAD O’R PROSIECT DYRANIAD 
GWYNEDD 

  

DYRANIAD 
YNYS MÔN 

 

CYFANSWM COST Y PROSIECT   

Atal ac Ymyrraeth Gynnar   Darparu cefnogaeth ac ymyrraeth i bobl ifanc sydd 
mewn perygl o fynd i mewn i'r Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid (GCI), yn cynnwys gweithgareddau dargyfeiriol 
hanner tymor SPLASH 

 £59,400.00   £45,668.00  £105,068.00 

Iechyd a Lles I wella iechyd a lles plant a phobl ifanc sydd wedi 
adnabod gan y GCI. 

 £14,400.00   £12,600.00  £27,000.00 

Gwell Cyfiawnder Adferol  I barhau i ddatblygu’r arfer adferol ar draws pob agwedd 
a lefelau o ymrwymiadau cyfiawnder ieuenctid ac i 
mewn i ddarpariaeth prif ffrwd i blant a phobl ifanc. 

 £31,200   £22,800  £54,000.00 

Gweithiwr adsefydlu a phontio (rhyddhau ar 
drwydded dros dro)  

I ddarparu arweiniad, cymorth a chefnogaeth ar ôl eu 
rhyddhau a chynorthwyo i anheddu  ac integreiddio yn ôl 
i’r gymuned.   

 £7,800.00   £5,200.00  £13,000.00 

Gweithiwr adsefydlu a phontio (cefnogaeth 
symudol) 

Rhoi cefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai i unigolion o 
Wynedd sydd rhwng 16 a 19 oed sy’n gysylltiedig â 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd/Môn ac 
sydd mewn llety dros dro, gyda’r bwriad o leihau 
ymddygiad troseddol drwy fynd i’r afael â’u hanghenion 
sy’n arwain at droseddu.   

 £19,500   £13,000  £32,500.00 

Hyrwyddo Ymgysylltu Positif Darpariaeth gwaith di-dâl ar wahân i oedolion a fydd yn 
cynnig achrediad, hyfforddiant ac addysg.  

 £9,938   £6,700  £16,638.00 

Gwell mynediad i addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth 

Cefnogaeth arbenigol ar gyfer cleientiaid Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid sy'n NEET neu sydd mewn perygl o 
fod yn NEET 

 £16,920.00   £11,280.00  £28,200.00 

Cyfanswm 
 
 

£159,158.00 £117,248.00 £276,406.00 
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Cynllun Cyflawni Cam-Drin Domestig 17/18, cynllun gwariant arfaethedig (yn disgwyl 

cadarnhad Llywodraeth Cymru) 
 

ENW’R PROSIECT  CYFANSWM DYRANIAD FFYNHONNELL ARIANNU 

Cydlynydd Trais yn y Cartref (CTyyC) £16,000 Llywodraeth Cymru 

Tadau gofalgar  £10,880 Llywodraeth Cymru 

Cydlynydd rhanbarthol  £14,400 Llywodraeth Cymru 

Cefnogaeth Tîm £17,220 Llywodraeth Cymru 

Ymgynghorwyr annibynnol Trais yn Cartref (IDVA)  
 
 

£57,200 Llywodraeth Cymru 

Cyfanswm £115,700.00  
 

 

FFYNONELLAU ARIANNU YCHWANEGOL AR GYFER YMGYNGHORWYR ANNIBYNNOL TRAIS YN Y CARTREF  

ENW’R PROSIECT  CYFANSWM DYRANIAD FFYNHONNELL ARIANNU 

 
Ymgynghorwyr annibynnol Trais yn Cartref (IDVA)  
 

£41,300 Swyddfa Comisiynydd Heddlu  
a Throsedd  

£20,000 Bwrdd Cynllunio Ardal 

£10,000 Adran Cefnogi Pobl,  
Cyngor Ynys Môn 

 

Mae ffynonellau arian ychwanegol uchod wedi ‘w gymeradwyo ac eithrio £20,000 y Bwrdd Cynllunio Ardal, sydd o dan ystyriaeth.  


