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Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol 

Cwestiynau cyffredin 

 

C1. Os wyf yn gofalu am blentyn neu am blant yn un o’u 

cartrefi, a oes rhaid i mi gael fy nghymeradwyo? 

A. Nac oes, cynllun gwirfoddol yw hwn ond bydd yn eich galluogi i brofi i 

gyflogwyr eich bod wedi bodloni’r meini prawf, a bydd yn eu galluogi nhw i 

gael gafael ar y cymorth ariannol sydd ar gael os ydynt yn gymwys. Dylai hyn 

olygu bod cyflogwyr yn fwy parod i’ch cyflogi. 

 

C2. Beth yw'r meini prawf ar gyfer y cynllun cymeradwyo 

gwirfoddol? 

O 1 Mai 2017, dyma'r meini prawf y mae'n rhaid i ofalwr plant yn y cartref 

(mamaeth) eu bodloni i gael ei gymeradwyo dan y cynllun hwn:  

 bod yn hŷn na 18 oed; 

 meddu ar dystysgrif cymorth cyntaf pediatreg gyfredol;  

 bod wedi derbyn gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd; a 

 meddu ar gymhwyster ar restr cymwysterau gofynnol Gofal Cymdeithasol 

Cymru er mwyn gweithio o fewn sector y blynyddoedd cynnar a gofal 

plant:  

 

O 1 Mai 2017, bydd yn rhaid i'r cymhwyster gofynnol fod yn un o'r canlynol:  

 

 Diploma mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (GDDP) (Cymru a 

Gogledd Iwerddon) lefelau 3, 4 neu 5;   

neu  

 Uned 5 CYPOP – Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref. 

 

C3. Beth os nad ydw i'n meddu ar un o'r cymwysterau a 

restrwyd uchod?  

Gynt, roedd Diploma lefel 2 mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (GPDD) yn 

gymhwyster derbyniol dan y cynllun. O 1 Mai 2017, ni fydd y cymhwyster hwn 

yn cael ei dderbyn mwyach.  

https://gofalcymdeithasol.cymru/dysgu-a-datblygu/cymwysterau-blynyddoedd-cynnar-a-gofal-plant?record-language-choice=en-cy
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Gellir cael mynediad at wybodaeth bellach am gyfleoedd hyfforddi, ac unrhyw 

gymorth cyllidol lleol a allai fod ar gael i ymgymryd ag uned 5 CYPOP a 

chymwysterau eraill ar y gwefannau canlynol:  

 

Gofal Cymdeithasol Cymru   

http://www.ccwales.org.uk/early-years-and-childcare-worker/ 

 

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-

people/parenting-support-

guidance/help/familyinformationservices/?skip=1&lang=cy 

 

PACEY Cymru https://www.pacey.org.uk/partnerships/pacey-in-wales/ 

 

neu o AGC 

http://cssiw.org.uk/providingacareservice/nannies/?lang=cy 

 

C4. Faint fydd yn ei gostio i gael fy nghymeradwyo? 

A. £96 fydd y ffi am gymeradwyo ceisiadau’r flwyddyn gyntaf (bydd hyn yn 

cynnwys TAW) ac ni ellir ei ad-dalu. Mae hyn yn cynnwys cost gweinyddu a 

Datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ('Os byddwch yn dilysu 

eich dogfennau personol mewn Swyddfa'r Post, codir ffi arnoch chi am y 

gwasanaeth hwn'.) Bydd eich cymeradwyaeth yn para am 12 mis, felly bydd 

yn rhaid i chi ailymgeisio bob blwyddyn. Gan fod gwiriadau'r Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd yn ddilys am dair blynedd, y gost ar gyfer ailymgeisio yn 

yr ail a'r drydedd flwyddyn yw £55. Dylech gyflwyno eich cais i gael eich ail-

gymeradwyo chwech i wyth wythnos cyn i’ch cymeradwyaeth ddod i ben. 

 

Fel arall, gallwch danysgrifio i wasanaeth diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd, sy'n costio £13 y flwyddyn. Mae'n rhaid i chi wneud hyn o fewn 19 

diwrnod wedi i'r dystysgrif gael ei chyhoeddi.  
 

C5. Beth yw archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? 

A. Fel rhan o'r broses gymeradwyo, mae'n ofynnol bod ymgeiswyr yn gwneud 

cais am ddatgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae 

archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ddogfen sy'n cynnwys 

gwybodaeth a gedwir gan yr heddlu ac adrannau'r llywodraeth, a gall 

cyflogwyr a chyrff gwirfoddol ei defnyddio i wneud penderfyniadau recriwtio 

mwy diogel. Darperir datgeliadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, sef 

un o asiantaethau gweithredol y Swyddfa Gartref. 

 

Mae archwiliad o’r fath yn angenrheidiol i'r rheiny a fydd yn hyfforddi, 

goruchwylio neu’n gofalu'n rheolaidd am blant neu oedolion agored i niwed, 

http://www.ccwales.org.uk/early-years-and-childcare-worker/
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/familyinformationservices/?lang=en
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/familyinformationservices/?lang=en
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/familyinformationservices/?lang=en
https://www.pacey.org.uk/partnerships/pacey-in-wales/
http://cssiw.org.uk/providingacareservice/nannies/?lang=en
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neu a fydd yn gyfrifol ar eu pennau eu hunain am blant neu bobl o’r fath. 

Mae'n cynnwys manylion pob collfarn a gofnodwyd gan gynnwys collfarnau 

sydd wedi darfod, a manylion unrhyw rybuddiadau, ceryddon neu rybuddion. 

Mae hefyd yn golygu lefel fanylach o archwilio cofnodion yr heddlu lleol yn 

ogystal ag archwilio Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu a rhestrau adrannau'r 

llywodraeth o'r rheiny a waherddir yn gyfreithiol rhag gweithio gyda phlant. 

 

C6. A ydych chi wedi ystyried tanysgrifio i Wasanaeth 

Diweddaru’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? 

A.  Am danysgrifiad blynyddol, cewch ymuno â Gwasanaeth Diweddaru'r 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd; bydd hyn yn eich caniatáu i sicrhau bod 

eich tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyfredol, a chewch 

fynd â hi o swydd i swydd ond ei bod o fewn yr un rhan o’r gweithlu, a bod 

angen gwiriad o’r un fath ac ar yr un lefel (Safonol neu Fanylach).  

 

C7. Beth yw'r sefyllfa os wyf eisoes wedi cofrestru gyda 

Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? 

A. Os oes gennych dystysgrif fanylach gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd ar gyfer y rhan gywir o'r gweithlu  rydych yn gwneud cais yn ei 

chylch, ac rydych eisoes yn tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru, yna bydd y 

ffi gymeradwyo am gais y flwyddyn gyntaf yn £55, gan na fydd yn rhaid ichi 

dalu cost gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Rhaid ichi ddangos 

eich tystysgrif wreiddiol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd inni, a rhoi 

eich caniatâd inni gynnal gwiriad statws  ar-lein i weld a oes unrhyw 

newidiadau i'ch tystysgrif.  

Pwysig: Os nad ydych yn parhau i dalu eich ffi danysgrifio flynyddol i 

Wasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, bydd angen i chi 

wneud cais am wiriad newydd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.   

 

C8. Sut mae gwneud cais i gael fy nghymeradwyo dan y 

Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant? 

A. Llenwch ffurflen gais a’i hanfon i’r canlynol: 

 

Y Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant 

Arolygiaeth Gofal Cymru 

Swyddfeydd y Llywodraeth 

Sarn Mynach 

Cyffordd Llandudno 

Conwy LL31 9RZ 

(Tel. 0300 790 0126) 

 

Mae’r ffurflenni cais ar gael ar y wefan trwy ddilyn y ddolen ganlynol: 

https://www.gov.uk/dbs-update-service
https://www.gov.uk/dbs-update-service
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-workforce-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-workforce-guidance
https://secure.crbonline.gov.uk/crsc/check?execution=e2s1
https://www.gov.uk/government/news/disclosure-and-barring-service-update-service-now-available
http://cssiw.org.uk/providingacareservice/nannies/?skip=1&lang=cy
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Ar ôl cyflwyno eich cais bydd angen i chi gysylltu ag AGC ar 0300 790 

0126 i dalu dros y ffôn. Dylech ganiatáu 5 diwrnod gwaith cyn ceisio gwneud 

taliad, i roi amser i ni brosesu eich cais. Peidiwch ag anfon copïau o 

dystysgrifau cymwysterau gyda’ch cais. Byddwn yn gofyn am y rhain ar ôl 

asesu pa un a ydych yn gymwys. 

 

C9. Rwyf yn gweithio fel gofalwr plant yn yr Alban/Lloegr, a 

allaf i wneud cais i gael fy nghymeradwyo? 

A. Mae’r Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant yn y Cartref yn berthnasol i Gymru 

yn unig. Er hynny, gallwch wneud cais i ddod yn Ofalwr Plant Cymeradwy os 

ydych chi’n byw yn yr Alban neu yn Lloegr ac yn gofalu am blant yng 

Nghymru. 

 

C10. Beth all rhywun ei wneud os gwrthodir ei gymeradwyo? 

A. Yn y lle cyntaf gall gofalwyr plant ofyn i’r Corff Cymeradwyo ailystyried ei 

benderfyniad. Os nad yw’r gofalwr plant yn fodlon ar y penderfyniad ar ôl y 

broses apelio fewnol hon, gall wneud apêl i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf. 

Os ydych yn dymuno apelio, mae’n rhaid i chi wneud hynny trwy anfon cais 

ysgrifenedig at Ysgrifennydd y Tribiwnlys Haen Gyntaf ym Mowden Hall, 

Staindrop Road, Darlington DL3 9BG. 

 

C11. Sut byddaf i’n gallu darganfod a yw gofalwr plant wedi’i 

gymeradwyo? 

A. Rhoddir Llythyr Cymeradwyo i bob gofalwr plant cymeradwy gyda’i enw a 

rhif adnabod unigryw arno, ac am ba gyfnod y mae’n ddilys. Pan fyddwch yn 

cyflogi gofalwr plant, dylech ofyn iddo gyflwyno’r llythyr hwn i chi fel tystiolaeth 

ei fod wedi ei gymeradwyo. 

 

C12. Sut mae dod o hyd i ofalwyr wedi’u cymeradwyo yn fy 

ardal i? 

A. Gallwch gysylltu â’ch Canolfan Gwybodaeth i Deuluoedd leol er mwyn dod 

o hyd i ofalwyr wedi’u cymeradwyo yn eich ardal. Gallwch ffonio eu llinell 

genedlaethol ar 0300 123 7777 i gael mwy o wybodaeth. 

 

 

 

C13. Pa amddiffyniad fydd gan ofalwr plant cymeradwy sy'n 

gweithio yng nghartref y rhiant os yw'r cartref yn beryglus 

naill ai i'r plant neu i'r gofalwr plant? 

A. Mater i'r gofalwr plant ac i'r rhieni fydd nodi unrhyw risgiau. 

 

http://findyourfis.familyandchildcaretrust.org/kb5/findyourfis/home.page
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C14. Beth fydd y corff cymeradwyo yn ei wneud os rhoddir 

gwybod iddo bod gofalwr plant cymeradwy wedi niweidio 

plentyn? 

A. Cynghori'r sawl sy’n cysylltu i roi gwybod i'r Awdurdod priodol. Cymryd 

manylion y gofalwr plant a'i gyfeiriad a throsglwyddo'r wybodaeth i'r 

Gwasanaethau Cymdeithasol lleol. Pan roddir gwybod iddi bod awdurdod 

priodol yn ymchwilio i'r cyhuddiadau, fe all AGC dynnu cymeradwyaeth yn 

ôl ar unrhyw adeg yn ystod yr ymchwiliad. Pe bai'r ymchwiliad yn darganfod 

na wnaeth y gofalwr plant ddim o’i le, caiff wneud cais arall i gael ei 

gymeradwyo. 

 

C15. A fydd gofal plant yn gymwys ar gyfer cymorth o fewn 

elfen gofal plant y Credydau Treth Gwaith/Credyd 

Cynhwysol? 

A. Mae gofal plant a ddarperir gan ofalwr cymeradwy o dan delerau'r cynllun 

hwn, a hynny yng nghartref un o'r plant y mae'n gofalu amdanynt, yn ofal 

cymwys at ddibenion cyfrifo cymhwysedd ar gyfer credydau treth 

gwaith/Credyd Cynhwysol ac ar gyfer buddion treth a chyfraniadau Yswiriant 

Gwladol wrth ddefnyddio talebau gofal plant a gefnogir gan gyflogwr. 

 

C16. Beth am bobl sy’n gofalu am blant sy’n perthyn iddynt? 

A fydd rhieni’r plant yn gallu gwneud cais am elfen gofal plant 

y Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol? 

A. Ni allwch fel arfer wneud cais am gymorth ar gyfer gofal plant sy’n cael ei 

ddarparu gan berthnasau, hyd yn oed os ydynt wedi eu cofrestru neu eu 

cymeradwyo.  

 

C17. Pryd gallwch chi wneud cais am gymorth tuag at ofal 

plant sy’n cael ei ddarparu gan berthnasau? 

A. Gallwch wneud cais am yr elfen gofal plant o Gredyd Treth 

Gwaith/Credyd Cynhwysol sy’n cael ei ddarparu gan berthynas os 

bydd y perthynas: 

 

• yn ddarparwr gofal plant wedi ei gymeradwyo dan y Cynllun 

Cymeradwyo Gofal Plant, sy’n gofalu am eich plentyn y tu allan i 

gartref eich plentyn — ond mae’n rhaid i’ch perthynas hefyd fod yn gofalu am 

o leiaf un plentyn arall nad yw’n perthyn iddo ef neu hi. 

 

Ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gael mwy o wybodaeth: 

 

C18. A oes rhaid i mi gael fy nghymeradwyo os caf fy nhalu 

https://www.gov.uk/child-tax-credit/overview
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mewn talebau gofal plant? 

A. Nac oes, ond ni fydd eich cyflogwr yn arbed taliadau treth a Chyfraniadau 

Yswiriant Gwladol os nad ydych chi wedi'ch cofrestru neu wedi'ch 

cymeradwyo. Ewch i wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gael mwy o 

wybodaeth am dreth ac Yswiriant Gwladol. 

 

C19. Pa mor hir y mae'r broses adnewyddu’n ei gymryd? 

A. Rydym yn cynghori gofalwyr i ailymgeisio am gael eu cymeradwyo 8 i 10 

wythnos ymlaen llaw. Er mwyn i rieni gadw eu hawl barhaus i gredydau treth / 

talebau gofal plant a gefnogir gan gyflogwyr, mae'n angenrheidiol i'w nani neu 

ofalwr barhau i fod yn gymeradwy neu'n gofrestredig. Nid yw llawer o ofalwyr 

yn gwneud cais i adnewyddu eu cymeradwyaeth tan yn agos i’r dyddiad pan 

ddaw i ben, heb unrhyw obaith realistig o orffen y broses mewn pryd. 

Bydd y rhai sy’n dilyn y cyngor hwn yn fwy tebygol o sicrhau y bydd y 

gymeradwyaeth newydd yn dechrau’n syth ar ôl i’r hen un ddod i ben. 

Ni fydd yn rhaid i ofalwyr sydd wedi cael eu cymeradwyo ar ôl 01 Ebrill 2011 

ond gael archwiliad newydd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd bob 3 

blynedd, er y bydd yn rhaid i chi wneud cais i gael eich cymeradwyo bob 

blwyddyn a darparu tystiolaeth eich bod wedi diweddaru eich hyfforddiant 

cymorth cyntaf. 

 
 

https://www.gov.uk/child-tax-credit/overview

