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Canllawiau ar gyfer y Grant Plant a Chymunedau – COVID 19 (15 Ebrill 2020) 

Ar 3 Ebrill 2020, ysgrifennodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at yr holl 

awdurdodau lleol ac at GAVO yn amlinellu’r trefniadau dros dro ar gyfer y Grant 

Cymorth Tai a’r Grant Plant a Chymunedau mewn ymateb i’r coronafeirws newydd 

(COVID 19). Mae COVID 19 yn peri heriau nas gwelwyd o'r blaen i'r holl wasanaethau 

ymyrraeth gynnar, atal a chymorth a ddarperir drwy'r saith rhaglen sy'n rhan o'r Grant 

Plant a Chymunedau.  

Rhydd y ddogfen hon ganllawiau dros dro ac am amser cyfyngedig ar amodau'r Grant 
Plant a Chymunedau, a ddaw i rym yn syth hyd at 30 Mehefin 2020. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn parhau i gadw llygad ar y sefyllfa ddatblygol er mwyn gweld a oes angen i'r 
amserlenni sydd ynghlwm wrth y canllawiau hyn newid. 
 
Cydnabyddwn y bydd plant, teuluoedd a phobl agored i niwed o dan bwysau 
emosiynol, ariannol a seicolegol ychwanegol ar yr adeg hon. Er mwyn diogelu pawb, 
a sicrhau eu llesiant, mae'n hanfodol bod gwasanaethau yn cael eu darparu mewn 
ffordd sy'n gyson â'r cyngor gwyddonol arbenigol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.1 
Byddwch yn ymwybodol y gall y cyngor ac, felly, y canllawiau newid.  
 

Y Gynulleidfa Darged  
 
Bwriedir i'r canllawiau hyn gael eu defnyddio gan bawb sydd ynghlwm wrth reoli a 

chyflwyno'r Grant Plant a Chymunedau, a'r saith rhaglen sy'n rhan ohono. Rhannwch 

y canllawiau hyn â'ch timau a'ch arweinwyr rhaglenni yn eich Awdurdod. 

 

Nodau'r canllawiau hyn  

Nodau'r canllawiau yw: 

1. Amlinellu telerau ac amodau'r Grant yn sgil COVID-19 

2. Sicrhau bod plant, pobl ifanc, teuluoedd a phobl agored i niwed yn parhau i fod 

yn flaenoriaeth o ran derbyn gwasanaethau drwy'r Grant 

3. Cynnal contractau a threfniadau gweithio â sefydliadau'r trydydd sector  

4. Nodi elfennau hyblyg pob un o'r saith rhaglen hyd at 30 Mehefin 2020 

5. Cadarnhau'r trefniadau hawlio a monitro diwygiedig ar gyfer 2020/21 

6. Disgrifio'r gwariant arfaethedig ar gyfer 2019-2020 y gellir ei gario ymlaen i 

2020-21 

7. Darparu manylion cyswllt pellach 

 

 

                                                             
1 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-
vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-
and-vulnerable-adults 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
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1. Telerau ac amodau'r Grant yn sgil COVID-19 

 

1.1. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod yr ymrwymiadau a wnaed yng 

Nghais yr Awdurdod Lleol am Gyllid ar gyfer 2020-21 (Cynlluniau Cyflawni) 

wedi'u gwneud cyn i feirws COVID-19 effeithio ar Gymru.  

1.2. Er mwyn galluogi Awdurdodau Lleol i addasu'r ffordd maent yn darparu 

gwasanaethau i adlewyrchu'r amgylchiadau newidiol, cewch weithredu'n 

wahanol i'r ceisiadau grant a wnaed gennych yn ddiweddar am y Grant Plant 

a Chymunedau am dri mis cyntaf 2020/2021. Nid yw hyn yn golygu bod diben 

cyffredinol y Grant yn cael ei ymestyn. Beth mae'n ei olygu yw y gallwch 

addasu manylion eich cynlluniau cyflawni er mwyn adlewyrchu anghenion 

cymorth plant, teuluoedd a phobl agored i niwed wrth i'r sefyllfa bresennol 

ddatblygu. 

1.3. Gallai hyn gynnwys parhau i ariannu gwasanaethau wedi'u comisiynu nad 

ydynt yn gweithredu yn unol â thelerau cytundebol wrth i fesurau cadw pellter 

cymdeithasol gael effaith. Er enghraifft, staff sy'n absennol o'r gwaith am eu 

bod yn sâl neu ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n hunanynysu, nad ydynt ar gael 

i wneud gwaith cymorth.  

1.4. Wrth wneud a chofnodi eich penderfyniadau eich hun ar y materion hyn, dylech 

ystyried y camau y mae angen eu cymryd er mwyn diogelu eich darparwyr a 

sicrhau y gall y gwaith o ddarparu gwasanaethau adfer yn gyflym pan fydd y 

sefyllfa sydd ohoni wedi gwella. Mae'r trefniadau dros dro yn gymwys i'r Grant 

Plant a Chymunedau am gyfnod cychwynnol o dri mis, rhwng 1 Ebrill a 30 

Mehefin 2020.    

1.5. Cydnabyddir y bydd angen i'r ymrwymiadau a wnaed yn y Cynlluniau Cyflawni 

gael eu hailystyried gan bob Awdurdod Lleol oherwydd gall fod angen oedi cyn 

cymryd rhai camau, neu gymryd camau breision mewn achosion eraill, er 

mwyn eich galluogi i ymateb i'r heriau a berir gan COVID-19. Er enghraifft, nid 

ydym yn disgwyl i chi fod wedi gwneud cynnydd mewn perthynas â dulliau 

gweithredu newydd fel y'u disgrifir yn eich Cynlluniau Cyflawni.   

1.6. Am dri mis cyntaf blwyddyn weithredol 2020-21 o leiaf, disgwyliwn i chi 

ganolbwyntio ar ailystyried anghenion dinasyddion lleol yn sgil yr argyfwng, a 

darparu mwy o'ch gwasanaethau i gwsmeriaid dros y ffôn, ar-lein a thrwy'r 

cyfryngau cymdeithasol er mwyn dilyn cyngor iechyd y cyhoedd o ran cadw 

pellter cymdeithasol a hunanynysu. 

1.7. Dylai staff a gyflogir drwy gyllid y Grant Plant a Chymunedau gael eu talu’n 

llawn drwy gydol y cyfnod 3 mis hwn yn unol â meini prawf Llywodraeth y DU 

a nodir yn ei chanllawiau ar gyfer y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y 

Coronafeirws. Bydd angen ichi edrych yn rheolaidd i weld a yw’r wybodaeth 

wedi’i diweddaru. Defnyddiwch y ddolen hon: https://www.gov.uk/guidance/claim-

for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme 

1.8. Disgwyliwn i weithgarwch a gynlluniwyd a chanlyniadau chwarter cyntaf y 

flwyddyn ariannol deimlo effaith sylweddol wrth i Awdurdodau Lleol ymateb i'r 

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
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argyfwng. Ni fyddwn yn gofyn am adroddiadau manwl ar y ffordd y defnyddir 

staff o fewn y rhaglenni sy'n rhan o'r Grant oherwydd rydym am i chi 

ganolbwyntio ar reoli a darparu gwasanaethau hanfodol. Fodd bynnag, bydd 

adroddiadau strategol a gwaith monitro rhaglenni lefel uchel yn dal i fod yn 

rhan o'r cylch hawliadau. 

1.9. Cofnodi staff a gweithgareddau a ddefnyddir mewn ffordd wahanol i 

ymateb i COVID-19. Bydd angen i newidiadau fel y rhain gael eu cofnodi at 

ddibenion archwilio a bydd hefyd angen i chi gofnodi'r rhesymeg dros y 

penderfyniad a'r amserlenni cysylltiedig. Ac eithrio rhaglen Cymunedau am 

Waith a Mwy sy’n gofyn ichi gwblhau’r ‘Cofnod adleoli’ fel rhan o’r agenda 

cyflogadwyedd ehangach, ni fydd angen i chi roi'r wybodaeth hon i 

Lywodraeth Cymru, ond bydd angen i chi gadw'r wybodaeth a gall 

Llywodraeth Cymru ofyn amdani ar ryw adeg yn y dyfodol. Dylai'r wybodaeth 

gynnwys:- 

 (a) Pwy – rhowch fanylion yr aelodau o staff a ddefnyddir mewn ffordd 

wahanol, gan gynnwys y rhaglen sy'n eu hariannu o fewn y Grant; 

 (b) Pryd – nodwch am ba hyd y byddant yn cael eu defnyddio mewn ffordd 

wahanol h.y. dyddiadau dechrau a gorffen (yr olaf o'r rhain os yw'n hysbys); 

 (c) Beth – nodwch ym mha rôl maent yn gweithio nawr, ynghyd â disgrifiad 

cryno o'r gweithgareddau a gyflawnir ganddynt. 

 (d) Pam – Rhowch resymeg dros y penderfyniad  

 

 

2. Sicrhau bod plant, pobl ifanc, teuluoedd a phobl agored i niwed yn parhau i 

fod yn flaenoriaeth o ran derbyn gwasanaethau drwy'r Grant 

 

2.1. Mae diben y Grant yn parhau fel y mae. Mae angen i Awdurdodau Lleol 

ddarparu gwasanaethau ymyrraeth gynnar, atal a chymorth er mwyn diwallu 

anghenion eu dinasyddion lleol. Cydnabyddir mai darparu cymorth y bydd 

angen i wasanaethau ei wneud fwyaf drwy gydol yr argyfwng hwn, ond bydd 

angen i Awdurdodau Lleol wneud penderfyniadau yn seiliedig ar anghenion 

lleol er mwyn penderfynu sut i gynorthwyo'r bobl sydd fwyaf agored i niwed 

dros y misoedd i ddod, yn unol â chanllawiau rhaglenni unigol dros dro COVID-

19. 

 

3. Cynnal contractau a threfniadau gweithio â sefydliadau'r trydydd sector 

 

3.1. Cydnabyddwn y bydd angen i sefydliadau'r trydydd sector addasu'r ffordd 

maent yn cysylltu ag unigolion drwy gydol yr argyfwng hwn, er enghraifft, bydd 

llawer o ddarparwyr wedi rhoi'r gorau i waith grŵp neu gyswllt wyneb yn wyneb 

nad yw'n hanfodol, gallant fod yn darparu mwy o wasanaethau dros y ffôn 

neu'n ddigidol yn lle'r ffordd draddodiadol o'u darparu, a bydd rhai wedi gorfod 
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atal eu gwasanaethau yn gyfan gwbl, oherwydd eu natur a'r canllawiau CV19 

cyfredol.  

3.2. Mae'n hollbwysig bod y contractau hyn yn cael eu cynnal drwy gydol yr 

argyfwng, a'ch bod chi yn cael yr hyblygrwydd i ddefnyddio sgiliau a phrofiad 

eich gweithlu er mwyn mynd i'r afael â'r heriau newydd sy'n eich hwynebu. 

Cydnabyddir y gall fod effaith ar ganlyniadau yn ystod y cyfnod hwn, na fydd 

yn effeithio ar gymhwysedd am gyllid. 

3.3. Bydd angen i chi sicrhau bod modd i chi ailddechrau gweithio yn ôl yr arfer 

drwy gontractau'r trydydd sector pan fydd yr argyfwng hwn drosodd.   

 

4. Canllawiau rhaglenni unigol ychwanegol COVID-19  

 

4.1. Mae canllawiau ychwanegol yn ymwneud â Covid-19 wedi cael eu hystyried 

gan swyddogion Rhaglen a Pholisi arweiniol Llywodraeth Cymru ar gyfer pob 

un o'r saith rhaglen sy'n rhan o'r Grant Plant a Chymunedau. Mae'r wybodaeth 

yn yr adran hon yn gyfredol ar adeg ei chyhoeddi. Caiff unrhyw newidiadau 

pellach i ganllawiau rhaglenni eu rhoi i chi ar wahân a'u cofnodi at ddibenion 

archwilio.  

 

4.2. Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf  

 

- Mae canllawiau gwahanol ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg 

wedi cael eu rhoi i Awdurdodau Lleol mewn perthynas â COVID-19. Gweler 

y canllawiau, a siaradwch â rheolwr eich cyfrif gyda Dechrau’n 

Deg/Teuluoedd yn Gyntaf os bydd gennych gwestiynau ynghylch 

gweithredu’r rhaglenni yn ystod y cyfnod 3 mis hwn. 

 

- I sicrhau cynaliadwyedd gofal plant Dechrau’n Deg, gallwch barhau i dalu 

lleoliadau cofrestredig Dechrau’n Deg ac sy’n cael eu rhedeg gan 

awdurdodau lleol am 3 mis, gan gychwyn ar 18 Mawrth 2020, fel y 

cyhoeddwyd gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol. 

 

- Ar 6 Ebrill 2020, gwnaed cyhoeddiad arall gan Brif Weinidog Cymru 

ynghylch defnyddio’r Cynnig Gofal Plant at ddibenion gwahanol. Nodwyd y 

caiff gofal am ddim ei gynnig i blant 0-4 oed rhieni sy’n weithwyr allweddol 

yn yr ymateb i COVID 19. I sicrhau na ddyblygir cyllid, dylai awdurdodau 

lleol ddefnyddio’r Grant Plant a Chymunedau i dalu am ofal plant cymwys 

Dechrau’n Deg yn y ffordd arferol. Bydd gofal plant a ddarperir mewn/drwy 

leoliadau Dechrau’n Deg i’r diben o gefnogi’r ymateb i COVID 19 (plant 

gweithwyr hanfodol a phlant bregus nad ydynt yn perthyn i ardal Dechrau’n 

Deg neu sydd y tu allan i ystod oedran gofal plant Dechrau’n Deg) yn cael 

ei gyllido drwy’r Cynnig Gofal Plant. 

 

 

https://cascaderesearch.wixsite.com/exchange-cymraeg
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4.3. Cymunedau am Waith a Mwy  

Negeseuon allweddol: 

- Dylai Cymunedau am Waith a Mwy barhau i gefnogi pobl sy'n chwilio am 
waith, er y caiff hynny ei wneud drwy gyfathrebu mewn ffyrdd gwahanol; 

 

- Dylai cyfranogwyr gael eu cefnogi a'u hannog i achub ar gyfleoedd gwaith 
sy'n cael eu creu ar hyn o bryd mewn rhai sectorau, gan gynnwys 
archfarchnadoedd, y sector gofal a gwasanaethau cludo nwyddau; 

 

- Bydd timau cyflawni, yn enwedig Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr, yn rhoi 
gwybodaeth am y farchnad lafur leol a byd busnes i Lywodraeth Cymru - fe'i 
rhoddir i Weinidogion yn uniongyrchol; 

 

- Pan fydd y pandemig drosodd, rhaid i gynllun Cymunedau am Waith a Mwy 
allu ailddechrau darparu ei wasanaeth arferol yn gyflym, felly bydd parhau i 
gynnal cydberthnasau â chyfranogwyr yn hanfodol yn ystod y cyfnod hwn;  

 

- Mae'n debygol iawn y bydd y farchnad lafur yn wahanol iawn yn dilyn y 
pandemig, gyda mwy o alw o lawer am gymorth cyflogadwyedd, ac mae'n 
hanfodol bod adnodd Cymunedau am Waith a Mwy (cyllidebau sy'n 
ymwneud â staff ac nad ydynt yn ymwneud â staff) yn cael eu diogelu yn 
barod i ymateb. 

 
- Yn y byrdymor, gan gydnabod yr amgylchiadau eithriadol, ni fydd 

Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i 20% o ganlyniadau swyddi 
fod yn bobl anabl a'r rhai â Chyflyrau Iechyd sy'n Cyfyngu ar Waith. Adolygir 
hyn, ynghyd â thargedau eraill a amlinellir yng Nghynlluniau Cyflawni 
Cymunedau am Waith a Mwy ar gyfer 2020-21, pan ddaw'r pandemig a'r 
cyfyngiadau presennol i ben. 

 
- Dylai timau cyflawni Cymunedau am Waith a Mwy barhau i gadw cofnodion 

cyfranogwyr a chyflwyno diweddariadau rhifol misol i'w Rheolwyr Cyfrif 
Cymunedau am Waith a Mwy yn y ffordd arferol. Ni fydd Llywodraeth Cymru 
yn gofyn am ddata ar gyfranogwyr a gesglir bob chwarter yng nghyfnod Ch1 
sydd i'w cyflwyno ym mis Gorffennaf 2020 ond, os bydd modd, bydd yn 
comisiynu datganiadau cyfunol ar gyfer Ch1 a Ch2 ym mis Hydref 2020. 

 

 

4.4. Gofal Plant a Chwarae 
 

Rhagwelwn y bydd mwy o alw am ddarpariaeth gofal plant a chymorth ar gyfer 
y sector gofal plant ledled Cymru dros y misoedd i ddod.  
 
Rydym yn fodlon i swyddi a ariennir o dan elfen Gofal Plant a Chwarae weithio'n 
fwy hyblyg, sy'n golygu y gall fod angen iddynt newid yr hyn maent yn ei wneud 
o gymharu â'ch gweithgareddau a nodir yn eich Cynlluniau Cyflawni, boed 
hynny'n gynyddu gweithgarwch neu'n wneud llai mewn meysydd eraill. 
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4.5. Y Gronfa Waddol 

 
Nid yw diben y Gronfa Waddol wedi newid. Fodd bynnag, cydnabyddir y gall 
fod angen i'r adnoddau rydych wedi eu neilltuo i'r rhaglen hon gael eu hadolygu, 
a'u defnyddio mewn ffordd wahanol dros dro yn y misoedd i ddod. Lle bydd gan 
sefydliadau'r trydydd sector gontract i ddarparu gwasanaethau, byddem yn 
disgwyl i chi gynnal lefelau staffio er mwyn gallu ailddechrau darparu 
gwasanaethau yn ôl y bwriad yn dilyn yr argyfwng, ac, yn y cyfamser, gallwch 
ddefnyddio'r adnoddau fel sydd ei angen o fewn paramedrau'r Grant Plant a 
Chymunedau. 

 
4.6. Hyrwyddo Ymgysylltu Cadarnhaol â Phobl Ifanc  

 
Mae Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru wedi cysylltu â thimau troseddwyr 
ifanc ynghylch cynlluniau wrth gefn. Dylech gyfeirio at yr ohebiaeth hon neu 
unrhyw ganllawiau sydd wedi'u diweddaru a ddarparwyd.  
 
O ystyried y sefyllfa bresennol, deallwn y gall fod angen newid maint a 
chwmpas y rhaglenni a gefnogir gan gyllid Hyrwyddo Ymgysylltu Cadarnhaol, 
yn enwedig lle mae'n targedu grwpiau o bobl ifanc. 
 

4.7. Cronfa Dydd Gŵyl Dewi 
 
Nid yw diben Cronfa Dydd Gŵyl Dewi wedi newid.  Yn ystod y cyfnod hwn, 
bydd angen i awdurdodau lleol ddangos hyblygrwydd o ran eu dyraniadau 
gwreiddiol gan fod y rhai sy'n gadael gofal yn fwy tebygol o fod angen mwy o 
gymorth.  Byddem yn disgwyl i awdurdodau lleol wneud yr hyn y gallant ei 
wneud i'r rhai sy'n gadael gofal y mae coronafeirws yn cael effaith andwyol ar 
eu bywydau.  Er enghraifft, helpu o ran colli incwm, cyflenwadau bwyd, biliau'r 
cartref a chostau byw hanfodol eraill, gan sicrhau bod trefniadau tenantiaeth 
yn cael eu hamddiffyn ac ati. 

 
 

5. Trefniadau hawlio a monitro 

 

5.1. Bydd angen cyflwyno hawliad cyntaf y Grant yn 2020-21 ym mis Hydref 2020, 

ac ni fydd yr amserlen honno'n newid fel y mae ar hyn o bryd.  

5.2. Bydd y data sydd eu hangen ar gyfer pob un o'r rhaglenni fel y'u nodir yn 

llythyrau cynnig grant terfynol 2020-21 yn parhau, a chewch wybod am unrhyw 

newidiadau i'r amserlen ar gyfer cyflwyno data maes o law. 

 

6. Gwariant arfaethedig a gaiff ei gario ymlaen o 2019-2020 i 2020-2021 

 

6.1. Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol er mwyn atal COVID-19 rhag 

lledaenu, rydym yn ymwybodol y bu'n rhaid canslo rhai gweithgareddau a oedd 

wedi'u trefnu fel cyrsiau hyfforddi, sesiynau grŵp neu bethau tebyg, sydd wedi 

arwain at beidio â dyrannu arian i wasanaethau fel y bwriadwyd.  
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6.2. Cewch ddefnyddio gwariant arfaethedig ychydig wythnosau olaf 2019-2020 (a 

fyddai'n rhan o'ch hawliad chwarter 4 fel arfer) ar gyfer gweithgareddau y bu'n 

rhaid eu gohirio o ganlyniad i effaith COVID-19 ym mlwyddyn ariannol 2020-

21. Bydd angen dilyn proses fonitro lem er mwyn sicrhau llwybr archwilio clir i 

ddangos y rheswm dros unrhyw danwariant, y swm a gariwyd ymlaen, a 

chysylltiadau clir â gwariant ar gyfer y 'cario drosodd'.  Ni fyddwch yn gallu 

hawlio am fwy na'r alldro a nodir yn eich amcangyfrif ar gyfer Ch4 a gyflwynwyd 

i'r Tîm Cydweddu Ariannu ym mis Mawrth 2020, a dylai unrhyw wariant sy'n 

ymwneud â gweithgareddau arfaethedig 2020-21 gael ei hawlio yn y flwyddyn 

ariannol honno. 

6.3. Os byddwch am gario arian o 2019-20 drosodd i 2020-21 am y rheswm a nodir, 

cysylltwch â'r Tîm Cydweddu Ariannu.  Rhoddir mwy o gyngor ar sut i hawlio 

hyn ar wahân. 

 

7. Cysylltu â ni 

 

7.1. Dylai'r canllawiau hyn roi digon o wybodaeth i chi allu bod yn hyblyg o ran eich 

cyllid er mwyn i chi allu ymateb yn gyflym i argyfwng COVID-19, gan gyflwyno'r 

rhaglenni o fewn y grant fel sy'n berthnasol yn eich tyb chi.  

7.2. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y canllawiau hyn, e-bostiwch Blwch 

Negeseuon Cyllid Hyblyg (AriannuHyblyg@llyw.cymru) neu os oes unrhyw 

beth brys siaradwch ag aelod o'n tîm a nodir isod 
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