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Cyllid Caledi Brys Sengl Llywodraeth Leol 

Telerau ar gyfer adennill yr incwm a gollwyd o ganlyniad i Covid 19 

I'w nodi - Mae'r rhain yn delerau lefel uchel i'w darllen ar y cyd â chanllawiau 

gwasanaeth penodol, adborth o'r broses hawlio fisol a dogfennau Cwestiynau 

Cyffredin a gynhyrchir o bryd i'w gilydd.   

Meini prawf 
 
Rhoi cymorth ariannol arbennig i awdurdodau lleol a fyddai fel arall yn wynebu baich 
ariannol gormodol o ddarparu rhyddhad i atal dioddefaint neu anghyfleustra difrifol, 
yn eu hardal neu ymhlith ei thrigolion. 

 
Bydd y cynllun yn darparu bod gwariant sy'n gymwys i gael grant yn wariant 
ychwanegol  a dynnir gan awdurdod lleol:  
 

- o ganlyniad i gymryd camau i ddarparu rhyddhad neu atal dioddefaint i'w 
drigolion neu mewn cysylltiad â hynny ;  

- ar gyfer ei feysydd gwasanaeth perthnasol; 
 

- o ganlyniad i COVID 19; 
 
Mae’r canlynol yn enghreifftiau o ffynonellau incwm a allai fod yn gymwys i fod yn 

rhan o gynllun, ar yr amod bod y meini prawf uchod yn cael eu bodloni. Mae 

egwyddorion Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru yn gymwys  

Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru 

 

Cyffredinol  

 rheoli absenoldebau a salwch staff,  

o recriwtio staff/gweithwyr asiantaeth ychwanegol 

o costau goramser 

 staff addysgu a chynorthwywyr addysgu i gyflenwi ar gyfer staff sy'n 

hunanynysu yn ogystal â chyllidebau addysgu cyflenwi presennol 

 costau rhoi pellter cymdeithasol ar waith  

 costau mesurau cryfach i reoli haint 

 

  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/managing-welsh-public-money.pdf
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Prydau ysgol am ddim   

Costau ychwanegol a ysgwyddir ar gyfer 

o darparu talebau bwyd; neu 

o darparu eitemau bwyd; neu 

o trosglwyddo arian i'r cyfrifon banc 

I deuluoedd  plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim nad ydynt yn gallu 

mynychu safle'r ysgol naill ai oherwydd gwyliau ysgol, disgyblion yn gorfod 

hunanynysu neu gau ysgolion. 

 

Tai/Digartrefedd   

Costau ychwanegol a ysgwyddir ar gyfer 

o Darparu llety diogel i ateb y galw gan gynnwys unrhyw gostau ymlaen 

llaw sydd eu hangen i archebu gwestai addas, gwely a brecwast etc 

mewn bloc; 

o darparu offer glanweithdra; a 

o staff cymorth ychwanegol 

Dylai Awdurdodau Lleol wneud cynlluniau i sicrhau digon o gapasiti i ddiwallu 

eu hanghenion a ragwelir a chael y gwerth gorau yn eu trefniadau contractio. 

 

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion  

Costau ychwanegol a ysgwyddir ar gyfer 

o cymorth parhaus i ddarpariaeth gofal cymdeithasol i oedolion yn fewnol 

ac wedi'i chomisiynu ar draws gofal cartref, gofal preswyl a byw â 

chymorth; 

o cyllid i awdurdodau lleol i gefnogi darparwyr i fynd i'r afael â phwysau 

sefydlogrwydd y farchnad, e.e. bylchau a threuliau eithriadol / 

annisgwyl / brys eraill ar draws y sector gofal cymdeithasol i oedolion 

Marwolaethau ychwanegol  

Costau ychwanegol a ysgwyddir ar gyfer 

o Darparu corffdai dros dro 

o Trefniadau gweinyddu ar gyfer marwolaethau ychwanegol 

Glanhau Ysgolion 
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Gwariant ychwanegol a ysgwyddir i sicrhau gwell glanhau ym mhob ysgol, gan 

gynnwys glanhau arwynebau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml.  Rhaid i'r costau fod yn 

ychwanegol at y sylfaen gostau bresennol ar gyfer gwasanaethau glanhau gan 

ddefnyddio cynhyrchion safonol fel glanedyddion a diheintyddion. 

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol 

Gall awdurdodau lleol adennill cyllid y maent wedi'i ddarparu i gyflogwyr, darparwyr 

gofal neu asiantaethau ar gyfer cyflawni'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru.  Bydd 

tair elfen ar wahân; 

1. Cost y taliad ychwanegol; rhaid darparu'r canlynol yn yr wybodaeth 

ychwanegol 

o nifer y bobl; a 

o nifer yr oriau a dalwyd; 

2. Ffi gorbenion sy'n daladwy i gyflogwyr (£5 yr hawliad); a 

3. Gellir hawlio costau ychwanegol a ysgwyddir gan awdurdodau lleol o 

ganlyniad i weinyddu'r cynllun ar yr amod eu bod: yn amlwg yn ychwanegol at 

y sylfaen gostau bresennol e.e. goramser. 

 

Cynllun taliad Hunanynysu 

Gall awdurdodau lleol adennill cyllid y maent wedi'i ddarparu i unigolion ar gyfer 

cyflawni'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd tair elfen ar wahân; 

1. Y swm a dalwyd i unigolion sy'n gymwys i gael taliad hunanynysu o £500; 

2. Faint o arian dewisol a ddarperir i unigolion; a 

3. Y swm a ddyrannwyd ar gyfer costau gweinyddu pob awdurdod lleol. 
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Amddiffyn Profi, Olrhain, Diogelu 

Costau ychwanegol a ysgwyddir gan awdurdodau lleol i roi cymorth i'r unigolion 

hynny a nodwyd gan y tîm olrhain cysylltiadau sydd wedi cael eu cynghori i 

hunanynysu ac nad oes ganddynt unrhyw ffynhonnell arall o gymorth  gan 

berthnasau, ffrindiau neu gymdogion. 

 

Gorfodi 

Costau ychwanegol a ysgwyddir gan awdurdodau lleol i weithredu a diogelu 

cydymffurfiaeth mesurau rhesymol i leihau'r risg o'r coronafeirws mewn gweithleoedd 

a safleoedd  agored.  Dim ond costau sy'n ychwanegol at sylfaen gostau bresennol 

swyddogion gorfodi fydd yn gymwys i gael eu hawlio.  
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Proses 

 Manylion gwariant yn ôl maes gwasanaeth i'w ddarparu erbyn 15fed o bob mis  

calendr (drwy'r daenlen a ddarperir)  

 

 Yn seiliedig ar sylfaen croniadau – lle mae'r union gostau'n hysbys – dim 
darpariaethau / amcangyfrifon cyffredinol.  Er enghraifft, anfonebau a ddaeth i 
law neu a dalwyd rhwng diwedd y mis a'r dyddiad hawlio neu daliadau cam 
hysbys yn erbyn contract. 
 

 Wedi'i gwblhau gydag ardystiad Swyddog S151 (neu ddirprwy) 

 

 Ebostiwyd at Amanda.whittle@llyw.cymru gyda chopi i LGFPMail@llyw.cymru 

 

Awdurdod Statudol 

Rhoddir cymorth ariannol ddarostyngedig i'r telerau hyn ac o dan awdurdod y 

Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, un o Weinidogion Cymru, yn gweithredu yn unol 

ag adran 31 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 yn rhinwedd adran 162 a pharagraff 30 

o atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Mae Llywodraeth Cymru'n cadw'r 

hawl i adfer y grant, yn llawn neu'n rhannol, ar unrhyw adeg ar yr amod nad yw'n 

cael ei ddefnyddio ar gyfer y telerau uchod. 

 
Gofynion Archwilio  
 
(a) Rhaid ichi wneud y canlynol: 

(i) cadw cofnodion cyfrifyddu clir yn nodi'r holl incwm a gwariant mewn 
perthynas â'r telerau;   

(ii) heb godi tâl, caniatáu i unrhyw swyddog neu swyddogion Llywodraeth 
Cymru neu Swyddfa Archwilio Cymru ar unrhyw adeg resymol a chan 
roi rhybudd rhesymol i chi, ymweld â'ch safle a/neu arolygu unrhyw rai 
o'ch gweithgareddau a/neu archwilio a gwneud copïau o'ch cyfrifon a 
dogfennau neu gofnodion eraill o'r fath a all, ym marn resymol y cyfryw 
swyddog, ymwneud mewn unrhyw ffordd â'ch defnydd o'r Cyllid. Nid yw'r 
ymgymeriad hwn yn effeithio ar unrhyw hawliau a phwerau statudol eraill 
y gall Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru neu unrhyw un o'i 
swyddogion, gweision neu asiantau eu harddel; 

(iii)   cadw'r llythyr hwn a'r holl ddogfennau gwreiddiol sy'n ymwneud â'r Cyllid 
hyd nes y byddwn yn eich hysbysu'n ysgrifenedig ei bod yn ddiogel eu 
dinistrio; 

 
(b) O dan baragraff 17 o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae gan 

Archwilydd Cyffredinol Cymru hawliau mynediad eang at ddogfennau a 
gwybodaeth sy’n ymwneud ag arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Mae 
pŵer ganddo ef a’i swyddogion i’w gwneud yn ofynnol i bersonau perthnasol, 
sy’n rheoli neu’n dal dogfennau, roi pa gymorth, gwybodaeth ac esboniadau 

mailto:Amanda.whittle@gov.wales
mailto:LGFPMail@gov.wales


 
 

Fersiwn 5 [Tachwedd 2020] 
6 

 

bynnag y gofynnant amdanynt; a’i gwneud yn ofynnol i’r personau hynny 
ymddangos ger eu bron i’r cyfryw ddiben.  Caiff yr Archwilydd Cyffredinol a’i 
staff arfer yr hawl hon ar unrhyw adeg resymol. 


