
Darllenwch yr arweiniad
Bydd hwn yn esbonio sut all ddefnyddio’r grant, faint sydd ar gael, pwy all ymgeisio, 
pa ddogfennaeth ychwanegol bydd angen ei darparu, a phryd mae’r dyddiad cau. 
Fel arfer, bydd panel grantiau yn defnyddio arweiniad a meini prawf fel sail i wneud 
penderfyniad ar eich cais grant. Rhowch ddigon o amser i’ch hun, cynlluniwch y 
cais yn ofalus, peidiwch â rhuthro a gwnewch eich ymchwil. 

Gwiriwch y meini prawf 
Ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf? Ar gyfer nawdd gan yr Awdurdod Lleol, fel arfer 
bydd angen i leoliadau fod yn gofrestredig ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). 
Mae’n bosib fydd yna ofynion eraill yn gysylltiedig â nawdd penodol, er enghraifft, 
bod yn gofrestredig ar gyfer y Cynnig Gofal Plant os am ymgeisio ar gyfer y Grant 
Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant, neu fod yn elusen gofrestredig. Gwnewch yn siŵr bod 
eich cynlluniau ar gyfer gwario’r grant yn cyd-fynd â’r meini prawf. Gofynnwch am 
yr hyn rydych ei angen, peidiwch â bod yn farus. Mae’n bwysig bod y grant yn 
cyd-fynd â’ch anghenion, a dydych chi ddim yn newid cynlluniau neu amcanion i 
gyd-fynd â’r grant! Peidiwch â gwastraffu amser ar gynigion nad yw’n ffitio’n dda. 
Os ydych yn ansicr, codwch y ffôn a siaradwch â’r cyllidwr.

 

Dyddiad Cau
Gwiriwch pryd mae dyddiad cau’r grant. Nid oes nawdd diddiwedd, ac mae nifer o 
gynlluniau grant yn gweithredu ar sail ‘cyntaf i’r felin’, felly ymgeisiwch cyn gynted 
â phosib. Gwiriwch sut mae’r cyllidwr am i chi gyflwyno’r ffurflen gais - er enghraifft, 
ei theipio a’i danfon dros e-bost. Os ydych yn disgwyl am ddyfynbrisiau neu 
wybodaeth ategol, cysylltwch â’r cyllidwr ac eglurwch wrthyn nhw.

 

Ffurflen gais
Darllenwch y ffurflen gais yn ofalus, gan nodi unrhyw wybodaeth fydd ei hangen 
arnoch. Byddwch yn glir ac yn gryno ynghylch pam fod angen y nawdd arnoch, a 
sut fydd yn elwa’r plant yn eich gofal. A yw’r cwestiynau yn cael eu sgorio? Cofiwch, 
po uchaf y sgôr, po fwyaf y wybodaeth fydd rhaid i chi ei darparu! Peidiwch â rwdlan! 
Canolbwyntiwch ar eich nodau, amcanion ac allbynnau. Cofiwch ‘werthu’ eich 
lleoliad a’ch cynlluniau. Mae’n bosib na wyddai’r panel grantiau dim amdanoch 
chi. Byddwch yn rhagnodol ac yn angerddol! Darllenwch y cais cyn ei gyflwyno, 
gan sicrhau eich bod wedi cwblhau’r cwestiynau a chyflwyno’r holl wybodaeth 
angenrheidiol. Dilynwch bob un cyfarwyddyd. Gofynnwch os yn ansicr. Os rheolir 
eich lleoliad gan bwyllgor, gofynnwch am gymorth gan aelodau’r pwyllgor.
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Cydnabyddwn y rôl allweddol y blynyddoedd chwarae, gofal plant a gwaith chwarae yn yr economi sylfaenol 
ac yn lles plant. O ganlyniad, mae nifer o grantiau bellach ar gael. All nawdd fod ar ffurf cyfalaf neu gyllid, a 
gall gynorthwyo gyda chynaliadwyedd (yn enwedig yn sgil heriau Covid19) neu wella ansawdd adnoddau.

Dyma ein cynghorion campus!
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Gwybodaeth gyfreithiol a chyllidol
Mae’n arferol i gyllidwyr ofyn am wybodaeth gyllidol eich busnes gofal plant, fel 
eu bod nhw yn medru sicrhau y dyrannir a defnyddir arian cyhoeddus yn gywir. 
Sicrhewch fod eich cyfrifon blynyddol wedi’u harwyddo, bod eich datganiadau 
banc ddim hŷn na thair mis, a bod enw eich sefydliad a’r cyfrif banc yr un peth. 
Efallai bydd gofyn i chi ddarparu rhagolwg ariannol. Gall eich sefydliad gofal plant 
cenedlaethol eich cynorthwyo gyda hwn. Os ydych yn rhedeg mwy nag un lleoliad 
/ gwasanaeth, ond gydag un set o gyfrifon, byddai’n ddefnyddiol petaech chi’n 
darparu cyfrifon rheoli ar wahân, neu wybodaeth ategol er mwyn cynnig eglurhad o 
sefyllfa ariannol y lleoliad/gwasanaeth sy’n ceisio nawdd.

Gwybodaeth ategol
Os ydych yn ceisio am gyllid cyfalaf er mwyn gwella ardal benodol o fewn eich 
lleoliad, allwch ddarparu lluniau o’r ardal fel y mae ar hyn o bryd, ynghyd â dolenni 
i’r eitemau hoffech brynu, fel bod y panel grantiau yn medru gwerthuso ansawdd 
a gwerth yr eitemau hynny. Cofiwch gynnwys adborth gan blant, rhieni, AGC neu 
bobl broffesiynol eraill sy’n cefnogi eich cais, os yw ar gael. Yn aml fydd gofyn i chi 
gyflwyno tri dyfynbris unigol ar gyfer gwaith ar raddfa fwy eang. Efallai bydd gofyn i 
chi hefyd darparu eich dogfen llywodraethu (e.e. Cyfansoddiad neu Memorandwm 
ac Erthyglau Cymdeithasiad), yn ogystal â pholisïau penodol a manylion eich polisi 
yswiriant. Peidiwch â danfon y ddogfen llywodraethu wreiddiol - bydd cyllidwyr 
gwastad yn gofyn am gopïau.

Gwiriadau terfynol
Cofiwch brawfddarllen, defnyddio gwiriwr sillafu a llofnodi ac arwyddo. Cadwch at 
y fformat a nodir – y pethau bychain sydd o bwys. Bydd cais grant a gyflwynir yn 
dda yn gymorth wrth ddangos eich ymroddiad ac i hyrwyddo eich lleoliad i’r panel 
grantiau. 

Cymorth ychwanegol 
Fel arfer, awdurdodau lleol sy’n dosbarthu’r nawdd a rhoddir i’r sector gan 
Lywodraeth Cymru. Edrychwch ar eu gwefannau, cofrestrwch ar gyfer diweddariadau 
a chysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Mae gan bartneriaid Cwlwm rhagor o adnoddau, a gallent gefnogi lleoliadau.
Mae Busnes Cymru yn darparu cyngor a chefnogaeth ar faterion ariannol. 
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