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Adran 1 - Ynglŷn â'r Canllawiau hyn 

1. Canllawiau dros dro anstatudol gan Lywodraeth Cymru yw'r rhain i helpu
awdurdodau i brosesu ceisiadau am y Cynnig Gofal Plant ("y Cynnig") o
ganlyniad i COVID-19.

2. Caiff y canllawiau dros dro hyn eu hadolygu wrth i'r amgylchiadau newid.

3. Dylid defnyddio'r canllawiau hyn ar y cyd â'r Cynnig Gofal Plant i Gymru:
Canllawiau i Awdurdodau Lleol1 ("canllawiau'r Cynnig").

4. Mae canllawiau'r Cynnig yn rhoi cyngor ar y Cynnig; y systemau a'r prosesau y
mae angen i awdurdodau lleol eu rhoi ar waith er mwyn darparu'r Cynnig a'r
polisïau sy'n rheoli'r Cynnig. Mae canllawiau'r Cynnig yn adlewyrchu polisïau
cyfredol a dylid cyfeirio atynt oni fydd y pandemig wedi creu amgylchiadau
eithriadol sy'n galw am newidiadau dros dro i bolisïau neu brosesau. Diben y
canllawiau dros dro hyn yw adlewyrchu unrhyw newidiadau allweddol a fydd yn
effeithio ar y broses o weinyddu'r Cynnig rhwng mis Awst 2020 a diwedd mis
Mawrth 2021.

Adran 2 - Cefndir 

5. Ar ddiwedd mis Mawrth 2020, datblygodd y cyngor gwyddonol ar y camau
gofynnol i'w cymryd i ymateb i'r achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yn
sylweddol. Ar 20 Mawrth, gwnaethom gyhoeddi bod angen i rieni gadw eu plant
gartref lle y bo'n bosibl ac mai dim ond ar gyfer y plant hynny yr oedd gwir angen
iddynt fynychu y dylai ysgolion, lleoliadau gofal plant a chwarae fod ar agor er
mwyn sicrhau bod gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn cael eu cynnal
ac er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.

6. Ym mis Mawrth 2020, yn sgil y sefyllfa newidiol mewn perthynas â'r feirws,
ymrwymodd Gweinidogion Cymru i gynnal taliadau gofal plant o dan y Cynnig
hyd yn oed lle roedd lleoliad wedi cau neu na allai plentyn ei fynychu. Gwnaed yr
ymrwymiad hwnnw am gyfnod o dri mis, a daeth i ben ar 19 Mehefin.

7. Ym mis Ebrill 2020 cafodd y Cynnig ei atal dros dro am gyfnod o 3 mis a
chytunodd Gweinidogion Cymru y byddai'r canlynol yn weithredol rhwng 1 Ebrill
a 30 Mehefin:
 Byddai Cynnig Gofal Plant Cymru ar gau ar gyfer ceisiadau newydd;
 Ni fyddai plant a oedd yn gymwys, ond nad oeddent eisoes yn manteisio ar

ofal plant wedi'i ariannu o dan y Cynnig, ar 31 Mawrth yn gallu dechrau cael
darpariaeth wedi'i hariannu;

 Byddai'r gyllideb ar gyfer y Cynnig yn cael ei phennu o'r newydd i dalu costau
gofal plant i blant cyn oedran ysgol gweithwyr hanfodol a phlant sy'n agored i

1Y Cynnig Gofal Plant – Canllawiau i Awdurdodau Lleol Hydref 2019 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-05/y-cynnig-gofal-plant-i-gymru-canllawiau-i-
awdurdodau-lleol_0.pdf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-05/y-cynnig-gofal-plant-i-gymru-canllawiau-i-awdurdodau-lleol_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-05/y-cynnig-gofal-plant-i-gymru-canllawiau-i-awdurdodau-lleol_0.pdf
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niwed – gan ddarparu ar gyfer Cynllun Cymorth Gofal Plant ar gyfer 
Argyfwng y Coronafeirws ("CCAS").   

8. Ar 9 Mehefin, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol y byddai Llywodraeth Cymru yn gwneud y canlynol:
 Ymestyn darpariaeth CCAS hyd at 31 Awst;
 Cynnal y cyfnod o atal y Cynnig dros dro i ymgeiswyr newydd hyd at 31

Awst;
 Cynnal taliadau o dan y Cynnig dim ond ar gyfer plant a oedd yn gymwys ac

a oedd yn manteisio ar y Cynnig ym mis Mawrth 2020, lle roedd y lleoliad ar
agor a'r plentyn yn ei fynychu yn rheolaidd.

9. Ar 19 Mehefin, cyhoeddodd y Prif Weinidog y gallai gwasanaethau gofal plant
ehangu eu gwasanaeth o 22 Mehefin, gan gynyddu nifer y plant y darperir gofal
iddynt heblaw am blant gweithwyr hanfodol a phlant sy'n agored i niwed. Nid
oedd y penderfyniad hwn wedi effeithio ar y penderfyniadau a wnaed am gyllid
sydd ar gael o dan y Cynnig.

10. Yn unol â chyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar 9 Gorffennaf y byddai ysgolion
yn dychwelyd i'w capasiti llawn o fis Medi, roeddem wedi cefnogi'r sector gofal
plant i symud yn raddol tuag at weithredu'n llawn, ac o 1 Medi roeddem wedi
ailagor y Cynnig.

11. I grynhoi, o ganlyniad i'r penderfyniadau hyn, mae rhieni yn debygol o fod yn y
categorïau eang canlynol:

A Rhieni a oedd yn gymwys ar gyfer y Cynnig ac yn manteisio arno ym mis 
Mawrth 2020 – efallai bod y rhain wedi parhau i fanteisio ar y Cynnig ar ôl 
22 Mehefin os oeddent yn gymwys o hyd a bod y plentyn yn mynychu'r 
lleoliad yn rheolaidd.  Efallai bod rhai wedi rhoi'r gorau i fanteisio ar y Cynnig 
ond eu bod am ailddechrau gwneud hynny; 

B Rhieni sydd wedi gwneud cais ac yr ystyriwyd eu bod yn gymwys cyn i'r 
achosion o COVID-19 ddechrau, ond nad oeddent eisoes yn manteisio ar 
ofal plant wedi'i ariannu drwy'r Cynnig cyn diwedd mis Mawrth. Mae hyn yn 
cynnwys rhieni a fyddai wedi bod yn gymwys yn nhymor y gwanwyn, ond na 
wnaethant gais tan ddiwedd mis Mawrth bron a'r rheini a oedd wedi gwneud 
cais cyn tymor yr haf.  Ni fydd y rhieni hyn wedi gallu cael darpariaeth wedi'i 
hariannu yn ystod y cyfnod atal ac o ganlyniad, bydd y plant wedi colli allan 
ar gyllid ar gyfer tymor yr haf, er eu bod yn gymwys; 

C Rhieni y bydd eu plentyn wedi cael ei ben-blwydd yn dair oed cyn tymor yr 
haf ac a fyddai, mewn sefyllfa arferol, wedi bod yn gymwys i ddechrau 
manteisio ar y Cynnig yn ystod tymor yr haf yn unol â pholisi'r awdurdod 
lleol ar fanteisio ar y Cynnig a darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen. Gall y 
rhieni hyn fod wedi cyflwyno eu ceisiadau neu beidio a gall yr awdurdod lleol 
fod wedi ystyried eu ceisiadau neu beidio. Ni fydd y plant hyn wedi gallu 
manteisio ar ddarpariaeth wedi’i chyllido yn ystod y cyfnod atal ac fe allai’r 
plant o ganlyniad fod wedi colli allan ar y cyllid;  
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D Rhieni y bydd eu plant wedi cael eu pen-blwydd yn dair oed cyn tymhorau’r 
hydref 2020 a’r gwanwyn 2021, ac a fyddai, mewn sefyllfa arferol, yn 
gymwys i gael darpariaeth wedi'i hariannu o dan y Cynnig o ddechrau 
tymhorau’r hydref a’r gwanwyn yn unol â pholisi'r awdurdod ar fanteisio ar y 
Cynnig a darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen. 

Adran 3 - A yw'r Cynnig yn newid? 

12. Mae'r Cynnig yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y
Llywodraeth i rieni sy'n gweithio sydd â phlant 3 a 4 oed ledled Cymru, a hynny
am 48 wythnos y flwyddyn.

13. Nid yw'r Cynnig wedi newid. Ceir esboniad o'r Cynnig yng nghanllawiau'r Cynnig
i awdurdodau lleol yn Adran 3 – Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

Adran 4 - Sut y caiff y Cynnig ei adfer 

14. Gwnaeth y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
gyhoeddiad ar ailddechrau'r Cynnig ar 4 Awst 2020.

15. Roedd y Cynnig wedi agor eto ar gyfer ceisiadau yn ystod mis Awst a mis Medi
2020.

Adran 5 - Rheoli ceisiadau a chyllid/taliadau 

16. Gofynnwyd i awdurdodau lleol agor ar gyfer ceisiadau gan rieni yr oedd eu plant
yn gymwys ar gyfer y Cynnig yn ystod tymor yr haf (neu cyn hynny) cyn gynted
ag y bo'n ymarferol bosibl ar ôl 10 Awst.  Rhoddwyd blaenoriaeth i rieni a
gollodd allan ar dymor cyfan o'r Cynnig a chymorth iddynt fanteisio ar gyllid y
Cynnig cyn gynted â phosibl ar ddechrau tymor yr hydref.

17. Roedd y teuluoedd hynny a fyddai wedi bod yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig o
ddechrau Tymor yr Hydref wedi gallu gwneud cais am ofal plant wedi'i ariannu
gan y Llywodraeth o 1 Medi.  Roedd rhai awdurdodau wedi gallu prosesu'r
ceisiadau hyn yn gynt.

18. Os oedd rhiant wedi defnyddio a thalu am ofal plant cyn i'w gais gael ei
gymeradwyo, bydd rhwymedigaeth ar y rhiant i dalu costau'r gofal plant ac ni ellir
ôl-ddyddio cyllid gofal plant i gyfrif am y cyfnod cyn i gais gael ei gymeradwyo.

Adran 6 - Meini Prawf Cymhwystra 

19. O dan feini prawf cymhwystra'r Cynnig, mae gan rieni cymwys sy'n gweithio yr
hawl i gael hyd at 20 awr o ofal plant a ariennir o dan y Cynnig am 39 wythnos y
flwyddyn (yn ystod y tymor), gydag union nifer yr oriau yn amrywio yn dibynnu ar
lefel yr addysg gynnar sydd ar gael yn yr ardal (o leiaf 10 awr yr wythnos) a 30
awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth am naw wythnos bob blwyddyn (yn
ystod gwyliau'r ysgol). Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw ddarpariaeth a
ariennir ar gael am gyfnod o bedair wythnos y flwyddyn.
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20. Nodir y meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig yng nghanllawiau'r Cynnig i
awdurdodau lleol yn Adran 4 – Cymhwystra ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

21. Nid oes unrhyw newidiadau i'r meini prawf preswylio nac oedran, nac i'r
eithriadau Fodd bynnag, mae newidiadau i'r meini prawf incwm ar gyfer rhai
mathau o rieni, fel yr amlinellir isod.

Adran 7 - Meini Prawf Cymhwystra o ran Incwm a COVID-19 

22. Mae angen i bob rhiant brofi ei fod yn cael "incwm o waith" gan mai dyna'r
egwyddor sylfaenol sy'n sail i'r Cynnig.

23. Gall COVID-19 fod wedi effeithio ar gymhwystra rhiant yn yr amgylchiadau
canlynol:
 Rhieni nad ydynt yn gymwys o ran incwm mwyach o ganlyniad i COVID-19
 Rhieni sy'n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf a fyddai, mewn sefyllfa

arferol, wedi bodloni'r meini prawf cymhwystra o ran incwm

24. Dylid cynnal asesiadau ar gyfer rhieni yn y categorïau hyn fel y nodir isod.

Rhieni a fu unwaith yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ond, o ganlyniad 
i effaith COVID-19, nad ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwystra o ran 
incwm mwyach (er eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwystra eraill o hyd) 

25. Dylai awdurdodau lleol gynnal eu hailwiriadau tymhorol yn ôl eu harfer. Os bydd
rhiant yn hysbysu'r awdurdod lleol bod ei amgylchiadau wedi newid, dylai'r
awdurdod lleol gadarnhau a yw hyn o ganlyniad i COVID-19.

26. Os na fydd rhiant yn gymwys mwyach (oherwydd bod ei incwm, o ganlyniad i
COVID-19, wedi gostwng islaw 16 awr ar yr isafswm cyflog cymwys neu wedi
codi uwchlaw £100k gros dros dro am ei fod yn weithiwr hanfodol ac y gall brofi
bod ei incwm wedi cynyddu wrth iddo ymateb i'r pandemig), gall barhau i gael y
Cynnig tan ddiwedd mis Mawrth 2021.

27. Gallai enghreifftiau o'r rhesymau pam nad yw rhiant yn gymwys gynnwys:
 Mae’n cael cymorth o dan un o gynlluniau cefnogi swyddi Llywodraeth y DU

ar hyn o bryd, ee y CJRS neu Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig,
neu gynlluniau olynol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, ond mae ei
enillion gwirioneddol (yr hyn yr oedd yn arfer ei ennill cyn y pandemig) yn
bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig;

 Mae'n gyflogedig o hyd ond mae wedi cymryd gwyliau di-dâl i ofalu am eraill,
(heblaw am blentyn sy'n gymwys ar gyfer y Cynnig);

 Mae'n gweithio llai o oriau nag y byddai'n eu gweithio fel arfer;
 Mae'n weithiwr hanfodol ac wedi gweithio oriau ychwanegol yn y frwydr i

drechu'r feirws ac i gadw pobl yn ddiogel, e.e. mewn rôl ar reng flaen y
gwasanaeth iechyd.

28. Byddai angen iddo brofi bod ei enillion yn bodloni'r meini prawf cymhwystra o
ran incwm ar gyfer y Cynnig cyn i’r pandemig ddechrau, a bod ei incwm wedi
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gostwng neu gynyddu dros dro o ganlyniad i COVID-19, a allai fod am un o'r 
rhesymau a nodir uchod. Yn achos rhiant sydd newydd fynd yn hunangyflogedig 
sydd wedi cyrraedd diwedd ei gyfnod esemptio o 12 mis yn ystod y cyfnod, ac 
na all fodloni'r meini prawf cymhwystra o ran incwm am resymau sy'n 
gysylltiedig â COVID-19, dylai'r awdurdod lleol ailwirio ei gymhwystra ym mis 
Tachwedd 2020, ac eto ym mis Ionawr 2021. 

29. Gofynnir i awdurdodau lleol ailwirio cymhwystra unrhyw riant nad yw'n gymwys
mwyach o ganlyniad i COVID-19 ym mis Tachwedd 2020 ac eto ym mis Ionawr
2021. Dylid pennu cymhwystra am gyfnod esemptio dros dro o 8 wythnos (sy’n
dod i ben ar 31 Mawrth 2021), os na fydd ei incwm yn bodloni'r gofynion ar gyfer
y Cynnig pan gaiff y gwiriadau terfynol eu cynnal ym mis Ionawr 2021. Bydd hyn
yn helpu i sicrhau parhad i'r darparwr a'r plentyn ac yn rhoi cyfle i'r rhiant adfer
cymhwystra e.e. drwy gynyddu ei incwm neu ddod o hyd i gyflogaeth amgen yn
ystod y cyfnod esemptio dros dro o 8 wythnos.

Rhieni sy'n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf – a fyddai fel arfer wedi 
bodloni'r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 
ond nad ydynt mwyach o ganlyniad i COVID-19. 

30. O ran rhiant sy'n gwneud cais am y Cynnig am y tro cyntaf o fis Medi 2020,
ystyrir ei fod yn gymwys os gall brofi i'r awdurdod lleol y byddai fel arfer yn
bodloni'r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig.

31. Byddai angen iddo brofi bod ei enillion yn bodloni'r meini prawf cymhwystra o
ran incwm ar gyfer y Cynnig cyn i’r pandemig ddechrau, a bod ei incwm wedi
gostwng neu gynyddu o ganlyniad i COVID-19, er enghraifft oherwydd:
 Mae’n cael cymorth o dan un o gynlluniau cefnogi swyddi Llywodraeth y DU

ar hyn o bryd, ee y CJRS neu Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig,
neu gynlluniau olynol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, ond mae ei
enillion gwirioneddol (yr hyn yr oedd yn arfer ei ennill cyn y pandemig) yn
bodloni’r meini prawf cymhwystra o ran incwm ar gyfer y Cynnig;

 Mae'n gyflogedig o hyd ond mae wedi cymryd gwyliau di-dâl i ofalu am
rywun, (heblaw am blentyn sy'n gymwys ar gyfer y Cynnig);

 Mae'n gweithio llai o oriau nag y byddai'n eu gweithio fel arfer;
 Mae'n weithiwr hanfodol ac yn gweithio oriau ychwanegol yn y frwydr i

drechu'r feirws ac i gadw pobl yn ddiogel, e.e. mewn rôl ar reng flaen y
gwasanaeth iechyd.

32. Yn achos rhieni sy'n hunangyflogedig ers peth amser, bydd angen iddynt
ddarparu eu ffurflen Hunanasesu ddiweddaraf fel prawf o'u henillion cyn y
pandemig neu ddarparu blaen amcanestyniad o'r modd y byddant yn bodloni'r
trothwy isafswm incwm dros y flwyddyn nesaf. Bydd rhiant sydd newydd fynd yn
hunangyflogedig wedi'i esemptio o'r trothwy isafswm enillion am y 12 mis cyntaf
yn dilyn sefydlu'r busnes.

33. Gofynnir i awdurdodau lleol ailwirio cymhwystra rhiant sydd wedi'i gynnwys yn y
categori hwn ym mis Tachwedd 2020 ac eto ym mis Ionawr 2021 (o ran rhieni a
ddechreuodd ddefnyddio’r Cynnig ar ddechrau tymor yr Hydref 2020) ac ym mis
Ionawr (o ran rheini a ddaeth i fod yn gymwys o ddechrau tymor y Gwanwyn
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2021). Dylid pennu cymhwystra am gyfnod esemptio dros dro o 8 wythnos (sy’n 
dod i ben ar 31 Mawrth 2021), os na fydd ei incwm yn bodloni'r gofynion ar gyfer 
y Cynnig neu na ddisgwylir iddo fodloni'r gofynion pan gaiff y gwiriadau terfynol 
eu cynnal ym mis Ionawr 2021. Bydd hyn yn helpu i sicrhau parhad i'r darparwr 
a'r plentyn ac yn rhoi cyfle i'r rhiant adfer cymhwystra e.e. drwy gynyddu ei 
incwm neu ddod o hyd i gyflogaeth amgen yn ystod y cyfnod esemptio dros dro 
o 8 wythnos.  

 
Rhieni sydd wedi’u diswyddo o ganlyniad i COVID-19 
 
34.  Mae'r gofyniad i riant gael rhyw fath o waith neu fod wedi’i gyflogi yn parhau 

mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant. Os yw rhiant a oedd yn gymwys i gael y 
Cynnig ym mis Mawrth wedi'i ddiswyddo, yna'n dechnegol nid yw bellach yn 
bodloni'r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig. Nid oes ganddynt gontract 
gwaith na busnes. Byddant yn dechrau ar gyfnod exemption dros dros o 8 
wythnos yn unol â'r canllawiau safonol o'r adeg y mae ei amgylchiadau'n newid. 

 
Adran 8 – Newidiadau eraill i’r Canllawiau 
 
Taliadau i leoliadau sy’n gorfod cau i lanhau’n drylwyr 
 
35. Os bydd yn rhaid i leoliad gau am gyfnod byr i gael ei lanhau’n drylwyr, bydd y 

lleoliad yn parhau i dderbyn taliad ar gyfer plant a ariennir o dan y Cynnig, yn 
seiliedig ar nifer yr oriau a drefnwyd ar gyfer yr amhariad byr dros dro – oni bai 
bod plentyn yn cael ei ariannu i fynychu lleoliad arall yn ystod y cyfnod hwnnw.  

 
36. Darparwyr sy’n gyfrifol am yr holl gostau i lanhau eu lleoliad yn drylwyr. 
 
Cau lleoliad oherwydd bod COVID-19 ar aelod o’r staff neu fod angen i aelod 
o’r staff hunanynysu 
 
37. Pan fo lleoliad ar gau am na all staff fynychu gan eu bod yn sâl oherwydd bod 

COVID-19 arnynt, neu maent yn hunanynysu ar ôl dod i gysylltiad â rhywun y 
mae COVID-19 arno, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu'r darparwr yn 
seiliedig ar nifer yr oriau a drefnwyd ar gyfer hyd at bythefnos, ond dim ond pan 
nad yw hynny wedi'i gynnwys o dan eu hyswiriant. 

 
38. Fodd bynnag, os bydd y plentyn yn mynychu darpariaeth arall yn ystod y cyfnod 

hwnnw, dylai’r cyllid ddilyn y plentyn a chael ei dalu i’r darparwr arall.   
 
39. Os na fydd plentyn yn mynychu lleoliad oherwydd bod COVID-19 arno, neu 

mae’n hunanynysu gan iddo ddod i gysylltiad â rhywun y mae COVID-19 arno, 
bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu am y gofal plant hyd at gyfnod o 
bedair wythnos. Ar ôl hynny, bydd y taliadau yn dod i ben os na fydd y plentyn 
yn mynychu’n rheolaidd.  

 
Adran 9 - Wythnosau Tymor ac Wythnosau Gwyliau 

 
40. Er mwyn lleihau'r baich gweinyddol ar gyfer Awdurdodau Gweithredu wrth 

gofnodi hawl i ddarpariaeth yn ystod gwyliau, rhaid manteisio ar ddarpariaeth 
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gwyliau mewn blociau wythnosol. Mewn wythnosau lle mae o leiaf 3 o'r 5 
diwrnod yn wyliau ysgol a ddynodwyd gan yr awdurdod lleol (h.y. heb fod yn 
ddiwrnodau HMS), gellir ystyried yr wythnos gyfan yn wythnos wyliau at ddiben 
darpariaeth gwyliau. Os yw'r tymor yn dod i ben ar ddydd Llun neu ddydd 
Mawrth, er enghraifft, a bod gweddill yr wythnos yn cael ei hystyried yn wyliau 
ysgol, yna ni all yr awdurdod lleol gyfrif yr wythnos honno fel wythnos wyliau os 
bydd y rhiant am wneud hynny. Yn yr un modd, os bydd y tymor ysgol yn 
dechrau'n swyddogol ar ddydd Iau neu ar ddydd Gwener, yna gellir ystyried yr 
wythnos honno yn wythnos wyliau. 

41. Fodd bynnag, ni ddylai'r awdurdod lleol fod yn talu am fwy na chyfanswm o 30
awr o ofal plant yn ystod yr wythnos honno ac mewn unrhyw gyfnod o 7 diwrnod
a dylid didynnu unrhyw oriau gofal plant a ddefnyddiwyd gan y rhiant yn ystod y
diwrnodau pan oedd y plentyn hefyd yn manteisio ar ddarpariaeth Feithrin y
Cyfnod Sylfaen o'r lwfans cyffredinol o 30 awr o ofal plant ar gyfer yr wythnos
honno. Gall y rhiant ddefnyddio'r hyn sy'n weddill o'r 30 awr o lwfans gwyliau
gofal plant ar ddiwrnodau eraill yr wythnos. Fodd bynnag, dylid egluro wrth y
rhiant y bydd hyn yn cyfrif fel wythnos wyliau os bydd yn penderfynu gwneud
hyn ac y bydd yr awdurdod lleol yn ystyried bod y rhiant wedi defnyddio un o'i
wythnosau wyliau. Efallai y bydd y rhiant ar ei ennill os na fydd yn defnyddio ei
hawl i ddarpariaeth yn ystod gwyliau mewn wythnos pan geir un neu ddau
ddiwrnod ysgol, ond penderfyniad y rhiant fydd hyn a bydd yn dibynnu ar ei
amgylchiadau personol.

42. Os bydd awdurdod lleol yn ymestyn gwyliau’r ysgol yn sgil COVID-19, gall rhiant
ddefnyddio’i hawl i wyliau yn ystod yr wythnosau ychwanegol hynny, cyhyd â bod
gan y rhiant ddigon o wyliau i’w defnyddio. Ond, ni fydd rhieni’n cael mwy na thair
wythnos o hawl i wyliau fesul tymor ysgol.

Adran 10 - Trefniadau am yn ail ar gyfer dechrau tymor 

Mae plentyn wedi cael ei ben-blwydd yn dair oed ac mae'n gymwys i gael 
darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen rhan amser a'r Cynnig 

43. Os bydd ysgol yn cynnig trefniadau am yn ail ar ddechrau tymor ysgol sy'n
golygu na all y plentyn fynychu'r ysgol ar gyfer ei oriau darpariaeth Feithrin y
Cyfnod Sylfaen er ei fod bellach yn gymwys i gael darpariaeth Feithrin y Cyfnod
Sylfaen rhan amser, ni fydd y rhiant yn gallu cyfnewid ei oriau darpariaeth
Feithrin y Cyfnod Sylfaen am oriau gofal plant. Fodd bynnag, bydd yn gymwys
ar gyfer nifer yr oriau o ofal plant y mae ganddo'r hawl i'w cael yn ystod y tymor
os bydd ei gais wedi cael ei asesu ac ystyrir ei fod yn gymwys.

Cynigir lle addysg amser llawn i blentyn 

44. Nid yw'r polisi ar drefniadau am yn ail ar ddechrau tymor wedi newid ac maent
wedi'u nodi ym mharagraff 22 o ganllawiau'r Cynnig i awdurdodau lleol. Os bydd
ysgol yn cynnwys trefniadau am yn ail ar ddechrau tymor ysgol pan fydd plentyn
yn gymwys i gael lle addysg amser llawn, ni fydd y rhiant yn gallu hawlio'r
Cynnig i gwmpasu'r diwrnodau ysgol dynodedig pan na fydd y plentyn yn
mynychu'r ysgol. Ar ddechrau'r tymor ysgol pan fydd plentyn yn gymwys ar gyfer
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lle addysg amser llawn, ni fydd y plentyn yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig 
mwyach.  

Adran 11 - Plant y mae Angen Cymorth Ychwanegol arnynt 

45. Mae Gweinidogion Cymru am sicrhau bod pob teulu cymwys yn gallu manteisio
ar y Cynnig, hyd yn oed os bydd angen cymorth ychwanegol ar blentyn.  Ni
wnaed unrhyw newidiadau i'r Cynnig ar gyfer y teuluoedd hyn. Ceir rhagor o
wybodaeth yng nghanllawiau'r Cynnig i awdurdodau lleol yn Adran 7 – Plant y
mae angen cymorth ychwanegol arnynt a hefyd yn y Canllawiau ar Grant
Cymorth Ychwanegol y Cynnig Gofal Plant2.

Adran 12 - Adhawlio cyllid 

46. Mae canllawiau'r Cynnig i awdurdodau lleol yn Adran 9 Y Broses Adhawlio yn
nodi y bydd angen i Awdurdodau Gweithredu sefydlu proses i adhawlio unrhyw
gyllid a weinyddwyd yn anghywir/a hawliwyd drwy dwyll dan y Cynnig.

47. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Awdurdodau Gweithredu weithredu mewn
perthynas ag unrhyw gyllid a weinyddwyd yn anghywir/a hawliwyd drwy dwyll
dan y Cynnig, er y dylid beirniadu unrhyw weithred fesul achos a hysbysu
Llywodraeth Cymru amdani yn ddi-oed.

48. Dylai awdurdodau lleol fabwysiadu dull gweithredu dim goddefgarwch tuag at
dwyll.  Yn dibynnu ar amgylchiadau pob achos, gall awdurdodau gweithredu
ystyried:-
 rhoi rhybudd – lle roedd camddealltwriaeth amlwg neu roedd y fantais neu'r

anfantais yn fach iawn;
 adennill y golled;
 ceisio erlyn lle mae'r amgylchiadau'n teilyngu hynny (byddai angen i'r gwerth

yma gyfiawnhau erlyniad a'r costau y gellir mynd iddynt). ceisio erlyn drwy
gyfeirio'r achos at yr heddlu; mewn amgylchiadau priodol, gallai hyn fod ar y
cyd ag ymgais gan yr awdurdod lleol i adennill y golled yn y llysoedd sifil;

 gwahardd unrhyw ddefnydd neu hawliau drwy'r Cynnig Gofal Plant yn y
dyfodol.

49. Dylai Awdurdodau Lleol ystyried adennill y ddyled drwy achos sifil cyn hysbysu’r
heddlu am yr achos er mwyn ceisio erlyn.

2  Cynnig Gofal Plant, Canllawiau ar Grant Cymorth Ychwanegol Mawrth 2020 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-06/canllawiau-grant-cymorth-ychwanegol.pdf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-06/canllawiau-grant-cymorth-ychwanegol.pdf



