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Gwnewch gais ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru ar wefan Cyngor Caerffili:  

www.caerffili.gov.uk/cynniggofalplant   

Cyfeiriwch at yr un dudalen am fanylion ynghylch pryd i gyflwyno cais 

Ewch â'ch cod cymhwysedd i'ch Darparwr Gofal Plant a llenwi Ffurflen Lleoli Plentyn 
Unigol gyda nhw. Bydd angen tystysgrif geni neu basbort y plentyn arnoch fel prawf 
o'r dyddiad geni. Noder, dim ond ar gyfer presenoldeb arfaethedig (nid cadw lle) y 

dylid archebu lle, a gall dyddiadau cau fod yn berthnasol. 

Bydd eich Darparwr Gofal Plant yn cyflwyno'r ffurflen Lleoli Plentyn Unigol i ni. 

Ein nod yw prosesu'ch Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol o fewn 20 diwrnod gwaith 

i'r ffurflen gyrraedd. Yn ystod cyfnodau brig, gall hyn gymryd mwy o amser. Os 

yw'r ffurflen yn anghyflawn, gall hyn oedi'r broses. 

Byddwn yn anfon e-bost Cadarnhau Lleoliad atoch chi a'r Darparwr Gofal Plant yn 

cadarnhau'r oriau y byddwn yn eu hariannu o dan Gynnig Gofal Plant Cymru a 

chadarnhau pryd y bydd yr arian hwn yn cychwyn. 

Dim ond o'r dyddiad a fydd wedi'i gadarnhau yn yr e-bost hwn y caiff yr arian 

ei roi. 

Byddwch yn cael e-bost bob tymor yn gofyn am gadarnhad nad yw'ch sefyllfa a'ch 
gwybodaeth allweddol wedi newid. Gweler y dyddiadau cau isod. Os yw'ch sefyllfa 
wedi newid, rhaid i chi lenwi'r Ffurflen Newid mewn Amgylchiadau (ar gael ar ein 

gwefan) a rhoi tystiolaeth newydd. Bydd angen i chi hefyd roi tystiolaeth newydd os 
cewch eich dewis ar gyfer ein proses Hapwirio.  

Noder, os na fyddwch yn ymateb i'r Hapwiriad, bydd eich cais yn cael ei gau a 

bydd y cyllid yn dod i ben. 

http://www.caerffili.gov.uk/cynniggofalplant
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Pwysig: Ail-gadarnhau a hapwiriadau 

Byddwch yn cael e-bost bob tymor yn gofyn am gadarnhad nad yw'ch sefyllfa a'ch 
gwybodaeth allweddol wedi newid. Os yw'ch sefyllfa wedi newid, rhaid i chi lenwi'r Ffurflen 

Newid mewn Amgylchiadau a rhoi tystiolaeth newydd. Bydd angen i chi hefyd roi 
tystiolaeth newydd os cewch eich dewis ar gyfer ein proses Hapwirio.  

 

Gwybodaeth 

Bydd yr e-byst Ail-gadarnahu a Hapwirio yn cael eu hanfon i'r cyfeiriad 
e-bost wedi'i ddarparu gennych ar eich cais. Os na fyddwch wedi cael e-

bost, edrychwch yn eich ffolder post sothach cyn rhoi gwybod i ni. 

 
Noder, os na fyddwch yn ymateb i'r e-byst Ail-gadarnhau a 

Hapwirio, bydd eich cais yn cael ei gau a bydd y cyllid yn dod i ben. 

 

Cynnig Gofal Plant Cymru – Ffurflen Lleoli Plentyn Unigol 

Dyddiadau cau ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2022-2023* 

 

Oherwydd maint y cynllun, bydd methu â chwrdd â'r terfynau amser hyn yn anffodus yn golygu y 

bydd newidiadau yn ystod y tymor yn cael eu gohirio tan y mis canlynol a bydd archebion gwyliau'n 

cael eu gwrthod. 

 

Mis 
Cyfnod talu  
(Llun–Sul) 

Dyddiad cau ar 
gyfer Ffurflen 
Lleoli Plentyn 

Unigol, 
diwygiadau 

Dyddiad talu 
darparwyr 

Nifer yr 
wythnosau 
yn ystod 
tymor yr 

ysgol 

Nifer yr 
wythnosau 
yn ystod y 

gwyliau 

Dyddiad 
cau ar 
gyfer 

cyflwyno'r 
gofrestr 

Ebr-22 
04/04/2022 - 
01/05/2022 

15/04/2022 02/05/2022 
2 

2 
13/05/2022 

29/04/2022 01/06/2022 

Mai-22 
02/05/2022 - 
05/06/2022 

16/05/2022 01/06/2022 
4 

1 
10/06/2022 

27/05/2022 01/07/2022 

Meh-22 
06/05/2022 - 
03/07/2022 

15/06/2022 01/07/2022 
4 

0 
08/07/2022 

24/06/2022 01/08/2022 

Gor-22 04/07/2022 - 15/07/2022 01/08/2022 3 1 12/08/2022 

Os hoffech newid eich 
oriau/darpariaeth 

gwyliau a 
gymeradwywyd ymlaen 
llaw, llenwch y Ffurflen 
Lleoli Plentyn Unigol 

berthnasol gyda 
darparwr o'ch dewis. 

Mae dyddiadau cau'n 
berthnasol (isod). 

I ddod â'ch lleoliad i ben yn gynt 
na'r dyddiad gorffen a 

gymeradwywyd ymlaen llaw, 
rhowch wybod i'ch darparwr yn 
uniongyrchol a a byddan nhw’n 
llenwi ffurflen Diwedd Lleoliad. 
Os ydych yn dod â'ch lleoliad i 

ben oherwydd newid mewn 
cymhwysedd, llenwch Ffurflen 
Newid mewn Amgylchiadau i 

gau'r cais llawn. 

I ychwanegu darparwr 
gofal plant newydd 

gan gadw'ch 
darparwyr presennol a 

gymeradwywyd 
ymlaen llaw, llenwch 
ffurflen Lleoli Plentyn 

Unigol arall.  
Ni chewch chi gael 

mwy na'ch cyfanswm 
hawl. 
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31/07/2022 29/07/2022 01/09/2022 

Aws-22 
01/08/2022 - 
04/09/2022 

16/08/2022 01/09/2022 
0 

5 
09/09/2022 

26/08/2022 30/09/2022 

Med-22 
05/09/2022 - 
02/10/2022 

14/09/2022 30/09/2022 
4 

0 
14/10/2022 

30/09/2022 01/11/2022 

Hyd-22 
03/10/2022 - 
06/11/2022 

14/10/2022 01/11/2022 
3 

1 
11/11/2022 

28/10/2022 01/12/2022 

Tac-22 
07/11/2022 - 
04/12/2022 

15/11/2022 01/12/2022 
4 

0 
09/12/2022 

25/11/2022 23/12/2022 

Rha-22 
05/12/2022 - 
01/01/2023 

09/12/2022 23/12/2022 
3 

1 
13/01/2023 

30/12/2022 01/02/2023 

Ion-23 
02/01/2023 - 
05/02/2023 

16/01/2023 01/02/2023 
4 

1 
10/02/2023 

27/01/2023 01/03/2023 

Chw-23 
06/02/2023 - 
05/03/2023 

13/02/2023 01/03/2023 
3 

1 
10/03/2023 

24/02/2023 31/03/2023 

Maw-23 
06/03/2023 - 
02/04/2023 

15/03/2023 31/03/2023 4 
0 

14/04/2023 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg, ac mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais. 

This document is available in English, and in other languages and formats on 

request. 
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