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Ffurflen Gofrestru Rhieni 

 Coronafirws - Cymorth Gofal Plant  (C-CGP) 

i Weithwyr Hanfodol a Phlant sy'n Agored i Niwed 

Beth yw’r cynllun C-CGP?
Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau gofal plant i blant cyn oed ysgol (plant rhwng 0 a 5 mlwydd 
oed) gweithwyr allweddol, o’r 1af Ebrill 2020, ac eithrio ffioedd cadw lle darparwyr gofal plant, yn ystod y 
pandemig Covid-19. Dylai gweithwyr allweddol sy'n gallu cyflawni rhannau hanfodol eu swydd yn effeithiol 
wrth weithio gartref wneud hynny. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i ariannu'r ddarpariaeth gofal 
plant ar gyfer plant sy'n agored i niwed. 

Bydd prawf cymhwysedd yn dibynnu ar dystiolaeth gefnogol foddhaol (gweler isod) a rhaid i'r rhiant / 
gwarcheidwad ei gyflwyno. Os canfyddir bod unrhyw beth yn y cais neu'r dystiolaeth ategol yn anghywir 
neu'n gamarweiniol, gellir tynnu'r cynnig cyllid yn ôl ar unwaith. 
Mae'r cynnig hwn o gyllid ar gael tan diwedd Awst 2020. 

Os yw gweithiwr allweddol neu unrhyw un yn ei deulu yn hunan-ynysig neu'n symptomatig, rhaid i'r plentyn/ 
plant beidio â mynychu'r lleoliad gofal plant. 

Ydych chi'n gymwys?
Mae rhieni'n gymwys i gael gofal plant os ydych yn bodloni'r meini prawf canlynol: 

 Mae eich plentyn, neu blant, o oedran cyn ysgol 
 Mae'r naill riant neu'r llall yn weithiwr hanfodol fel y diffinnir gan y Llywodraeth, ac nid yw’n bosib 

gofalu am y plentyn adref yn ddiogel 
 neu, mae'r plentyn, neu'r plant, o oedran cyn ysgol ac wedi'i asesu gan yr awdurdod lleol fel 

plentyn/plant sy'n agored i niwed 

Dim ond ar gyfer plant, lle y mae eu rhieni'n hanfodol i ymateb Covid-19, y dylid cynnig lleoedd iddynt mewn 
lleoliadau gofal plant pan nad oes dewis arall diogel. 
Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi rhestr o weithwyr allweddol. Mae hwn ar gael yma: 
https://llyw.cymru/gweithwyr-allweddol-hanfodol-y-coronafeirws

Tystiolaeth angenrheidiol:-(copïau yn unig –derbyniwyd 
sgan/ffotograff) 

Nodwch os wedi atodi

Tystysgrif geni neu basbort y plentyn 
Prawf Cyfeiriad (Ffurflen Treth Cyngor 2020, bil cyfleustodau diweddar) 
Prawf Cyflogaeth (slip cyflog diweddaraf) 
Statws Gweithiwr Allweddol/ Gwirfoddolwr (copi bathodyn adnabod / 
llythyr gan gyflogwr) 
Ffurflen ddiweddaraf Hunanasesiad os yn Hunan-Gyflogedig(2018/19)

Sut yr wyf yn Cofrestru?
Llenwch y ffurflen gofrestru yn llawn a chynnwys yr holl dystiolaeth briodol fel y nodwyd uchod. Gall methu 
â darparu’r dystiolaeth gywir arwain at beidio â thalu'r cyllid. 

Atodwch y ffurflen gais a’r dystiolaeth angenrheidiol i ebost, a’i anfon i’r cyfeiriad isod: 
gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru

Nid yw’n bosib anfon ffurflen gais yn y post ar hyn o bryd. 

Telir y cyllid yn uniongyrchol i'r lleoliad gofal plant cofrestredig. 

Sylwch, rhaid i rieni / gwarcheidwaid gysylltu â'u lleoliad gofal plant CYN cwblhau'r cais yma i gadarnhau 
bod gan y darparwr argaeledd i ofalu am y plentyn / plant am yr oriau sy'n ofynnol. 
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Adran 1 – Manylion y Plentyn 

Enw(au) Blaen Cyfreithiol: 
(fel ar y dystysgrif geni) 

Enw Canol Cyfreithiol: 
(fel ar y dystysgrif geni)

Cyfenw Cyfreithiol: 
(fel ar y dystysgrif geni)

Dyddiad Geni:   /   /

Rhyw: 
Gwryw  ☐             Benyw ☐

Ethnigrwydd: 

Beth yw prif iaith eich plentyn? 
Cymraeg  ☐      Saesneg ☐    Arall     ☐
Os arall, nodwch: 

Rwy’n credu bod problem iechyd, 
ymddygiad neu ddatblygiad gan fy 
mhlentyn ac y gallai fod angen gofal 
neu gymorth ychwanegol arno: 

Oes  ☐           Nac Oes ☐         Ansicr  ☐

Adran 2 – Manylion Rhiant / Gwarcheidwad Cyfreithiol 

Mae angen cynnwys yr holl fanylion am rieni, neu gyplau sy’n cyd-fyw, ar yr aelwyd 

yn gywir ar y ffurflen gais hon. 

Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Un 

Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Dau 

(Os yn gymwys) 
Enw cyntaf: 

Cyfenw: 

Perthynas i’r 
plentyn: 
Dyddiad Geni:   /   /   /   /

Rhyw 

Ethnigrwydd 

Rhif Ffôn: 

Ebost: 

Cyfeiriad: 

Côd Post: 
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Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Un 

Rhiant / Gwarcheidwad 
Cyfreithiol Dau 

Teitl Swydd  

Enw’r cyflogwr: 

Cyfeiriad y 
cyflogwr: 

Rhif Ffôn: 

E-bost:  

Mae angen gofal plant arnaf oherwydd fy mod i / ni: (nodwch pa gategori sy'n 
berthnasol i'ch rôl gwaith) 

Addysg neu Gofal 
Plant 

Iechyd neu ofal 
cymdeithasol 

Gwasanaethau 
Cyhoeddus (gan 
gynnwys lleol a 
llywodraeth 
genedlaethol) 

Bwyd a Nwyddau 
Hanfodol 

Trafnidiaeth 

Diogelwch 
Cyhoeddus - 
Milwrol, 
Gwasanaethau Brys 

Gwasanaethau 
Cyfleustodau, 
Cyfathrebu ac 
Ariannol 
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Adran 3 – Manylion Darparwr Gofal Plant 

A oedd eich plentyn yn mynychu 
lleoliad gofal plant cyn y pandemig  
COVID-19? 

Oedd / Nac Oedd 

Os ‘oedd’ plîs cwblhewch y manylion isod
Enw’r Ddarpariaeth Gofal Plant 

Oriau / Dyddiau Defnyddiwyd yn 
Wythnosol 

Manylion Darpariaeth Gofal Plant Presennol COVID-19 

Enw’r Ddarpariaeth Gofal Plant 

Dyddiad Cywchwyn y Gofal 
Plant 
Oriau / Dyddiau sydd angen yn 
Wythnosol 
Cyfradd Ffioedd yr Awr/ Dyddiol 
(cyfradd ddyddiol / sesiynol 
arferol) 
Costau Bwyd a Thrafnidiaeth 
(os yw'n berthnasol) 

4. Datganiadau Rhieni 
Yr wyf yn deall: 

 Trwy lofnodi’r ffurflen gais hon, yr wyf yn datgan fod yr holl wybodaeth a roddais yn 

gywir. Os gwelir bod unrhyw wybodaeth a roddais yn anghywir ac nad wyf yn cwrdd â’r 

meini prawf, deallaf y bydd fy mhlentyn yn colli ei le ar y cynllun peilot yn syth ac y gellir 

camau pellach i adennill cost y gofal plant. 

 Y bydd Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn yn gwirio fy nogfennaeth i weld a wyf yn 

gymwys ac y gellir gofyn i mi gynhyrchu tystiolaeth bellach o’m cymhwyster. Os gwelir 

nad wyf yn gymwys, bydd y cynnig o ofal plant a gyllidir gan y llywodraeth yn cael ei 

dynnu’n ôl yn ffurfiol. 

 Y bydd y wybodaeth a ddarperir gennyf yn cael ei ddefnyddio gan Uned Gofal Plant 

Gwynedd a Môn i gymharu fy nghais gyda’r meini prawf cymhwyster. Fe’i defnyddir 

hefyd at ddibenion dadansoddi ystadegol. Rhennir gwybodaeth gyda’r Gwasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd a’i brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw 

welliannau i’r Ddeddf honno.   

 Cyfyngir y llefydd gofal plant a gyllidir gan y llywodraeth i rieni sydd yn byw o fewn 
Gwynedd a Môn. Os nad wyf yn byw yn yr ardaloedd hyn, yna nid wyf yn gymwys am y 
cynnig. 

Yr wyf wedi darllen yr uchod a chytunaf â’r telerau. 
Enw’r rhiant:  

Llofnod y rhiant:  

Dyddiad: 
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Deallaf: 

Os byddaf yn cymryd rhan yn y cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth, efallai y bydd 

ymchwilwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru yn cysylltu gyda mi ac y gallai unrhyw 

wybodaeth a gesglir gennyf gael ei defnyddio yn y ffyrdd canlynol:

 i fesur i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol yn darparu eu 

gwasanaethau i chi a’ch plentyn; 

 i gefnogi gwelliannau i’r gwasanaethau hynny; 

 i gefnogi ymchwil ehangach i’r gwasanaethau a ddarperir i chi a’ch plentyn; 

 i gysylltu data o’r ffurflen hon i ffynonellau data eraill at ddibenion gwerthuso effaith y 

prosiect ar yr unigolion sy’n cymryd rhan. 

Ni fydd y data a anfonir at Lywodraeth Cymru yn cael eu defnyddio: 

 i gymryd unrhyw gamau yn ymwneud â chi neu eich plentyn; 

 i’ch adnabod chi neu eich plentyn mewn unrhyw adroddiadau. 



Mae Deddf Diogelu Data yn rhoi hawliau penodol i unigolion mewn perthynas â'r data personol 

a gedwir amdanynt. Er nad oes bwriad iddynt gynnwys popeth, dyma rai enghreifftiau o'r 

hawliau hynny: 

 yr hawl i ofyn am weld a chael copïau o'r data personol y mae Llywodraeth Cymru yn eu 

cadw amdanoch (efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi fechan am hyn), er bod modd cadw 

peth gwybodaeth yn ol yn gyfreithlon weithiau;  

 yr hawl, mewn rhai amgylchiadau, i atal data personol rhag cael eu prosesu os byddai 

gwneud hynny’n achosi niwed neu drallod; 

 yr hawl i ofyn am gywiro gwybodaeth sy’n anghywir; 

 yr hawl i ofyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n gorfodi ac yn goruchwylio Deddf Diogelu 

Data, asesu a yw prosesu eich data personol yn debygol o gydymffurfio â 

darpariaethau'r Ddeddf neu beidio.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd data amdanoch chi (neu eich 

plentyn) yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu i atal eich data personol rhag cael 

eu prosesu, neu os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cywirdeb data personol neu eich 

bod yn dymuno ymarfer unrhyw hawliau sydd gennych o dan Ddeddf Diogelu Data, cysylltwch 

a ni gan ddefnyddio'r manylion isod: 

CP2, Adeiladau’r Goron 

Parc Cathays 

Caerdydd 

CF10 3NQ 

E-bost: TalkChildcare@llyw.cymru

Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ffonio 01625 545745. 


