
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol  

Cwestiynau Cyffredin 

  



1. Sut y cododd y sefyllfa hon? 
 

Mae'r sefyllfa hon wedi codi oherwydd newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i 

ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU, sef sail gyfreithiol 'Cynllun Cymeradwyo 

Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref' Llywodraeth Cymru (y "Cynllun Nanis"). Mae 

hyn yn golygu na allwn gymeradwyo nanis newydd o dan y cynllun am y tro. 

2. Pam y digwyddodd hyn? 
 

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyflwyno deddfwriaeth fel rhan o'i 

hagenda Diwygio Lles, sydd wedi cael gwared ar y sail gyfreithiol ar gyfer y 

Cynllun Nanis yng Nghymru. Nid oedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r 

newidiadau ddigwydd pan y gwnaethant, ac felly nid yw wedi gallu cynllunio ar 

gyfer y newidiadau yn y ffordd y byddai wedi hoffi.  Mae'r Llywodraeth yn 

gweithio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi er 

mwyn edrych ar fyrder ar yr hyn y gellir ei wneud i ddatrys y mater. 

3. Pam nad yw hyn effeithio ar Nanis yn Lloegr, pam mai yng Nghymru'n unig 
mae'r broblem? 
 

Mae gwahaniaethau yn y ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r ffordd y caiff nanis 

eu cymeradwyo yng Nghymru a Lloegr. Mae'r ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gan 

Lywodraeth y DU wedi diddymu'r sail gyfreithiol ar gyfer y Cynllun Nanis yng 

Nghymru.   

4. Beth yw'r amserlen ar gyfer unioni'r sefyllfa? 
 
Mae'r amserlenni yn ansicr ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru, gan gynnwys 

ei chynghorwyr cyfreithiol, yn ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu cynllun newydd 

fel blaenoriaeth, ond mae hyn yn gofyn am lawer o gydweithio â'r Adran Gwaith 

a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi oherwydd y cysylltiadau rhwng y 

Cynllun Nanis a gallu rhieni i hawlio consesiynau treth a budd-dal. Byddwn yn 

sicrhau bod gwybodaeth ar y wefan a gohebiaeth â'r sector yn cael eu 

diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddatblygiadau.   

5. Mae'n amser i fy nani adnewyddu - os na all adnewyddu, beth fydd yn 
digwydd i fy nhaliadau? 
 
Nid yw'n glir sut y bydd y newidiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU yn 

effeithio ar adnewyddiadau, ond mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cael eglurhad 

ar hyn gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Yn y 

cyfamser, ni allwn gynghori unigolion mewn perthynas â chonsesiynau treth a 

budd-dal Llywodraeth y DU.  

6. Cymeradwywyd fy nani o dan y cynllun yn ystod y 12 mis diwethaf, ydw i'n 
gallu hawlio o hyd? 
 

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu hawlio o hyd o dan yr amgylchiadau hyn. Fodd 

bynnag, mae angen cael eglurhad ar hyn gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a 



Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi a chaiff diweddariad ei ddarparu pan fyddwn yn 

gwybod mwy.  

 


