
 

Wedi'i ddiweddaru 03/12/19 

BUSNES CYMRU 

GRANT I DDARPARWYR GOFAL PLANT NEWYDD 
 

NODIADAU CYFARWYDDYD I YMGEISWYR 
 
Dyma grant i ddarparu cymorth ariannol i'r rhai hynny sy'n sefydlu busnes gwarchod plant yng 
Nghymru. 
 
DIBEN 

Diben y Grant yw annog gwarchodwyr plant newydd i fynd i mewn i'r sector a chreu lleoliadau 
gofal plant hyblyg ychwanegol ledled Cymru.  Bydd y grant yn cynnig cymorth ariannol i helpu 
gyda rhai o'r costau sy'n gysylltiedig â dechrau busnes gwarchod plant. 
 
BUSNES CYMRU 

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi'i deilwra i fusnesau newydd, micro, bach a 
chanolig yng Nghymru a gall helpu'r rhai hynny sy'n gweithio yn y sector gofal plant.  Gall y 
gwasanaeth eich helpu i ddeall beth yw eich anghenion a darparu pecynnau cymorth wedi'u 
teilwra, gan gynnwys mynediad at adnoddau ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a 
mentoriaid.  Yn ogystal â gweithio gyda chi ar ddiagnostig ar gyfer busnes a chynllun 
gweithredu, gall ein darparwyr hefyd ddarparu cyngor ariannol wedi'i dargedu a mynediad at 
becyn cymorth ariannol ar-lein, wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer y sector gofal plant.  
 
I ddarganfod mwy, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 03000 6 03000 neu siaradwch â'ch tîm 
Busnes Cymru lleol.  Gallwch sgwrsio'n fyw hefyd ar www.businesswales.gov.wales.  I fod yn 
gymwys ar gyfer y grant hwn, rhaid i chi fod wedi cofrestru ar gyfer cymorth Busnes Cymru. 
 
Contract Economaidd Llywodraeth Cymru 

Mae Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru yn sbarduno newid mewn polisi a 
darpariaeth i greu economi o dwf cynhwysol sy'n rhoi hwb i'n cyfoeth a'n lles, ac yn lleihau 
anghydraddoldeb. Mae'r Contract Economaidd yn fframio perthynas newydd â busnes yn 
seiliedig ar yr egwyddor o fuddsoddiad cyhoeddus â diben cymdeithasol i helpu busnesau i 
ymateb i heriau'r dyfodol. 
 
PWY ALL YMGEISIO? 

Ymgeiswyr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, sy'n dymuno darparu gofal plant i blant o'u geni 
hyd 12 oed o fewn lleoliad domestig nad yw'n cynnwys cartref y plentyn am fwy na 2 awr y 
dydd am dâl. 
 
Gall gwarchodwyr plant gynnig gofal dydd llawn neu ofal rhan-amser gan gynnwys darpariaeth 
cyn ac ar ôl ysgol, darpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol, lleoliadau addysg a ariennir a 
lleoliadau gofal plant am ddim. 
 
BETH Y GELLIR EI ARIANNU A FAINT Y GELLIR YMGEISIO AMDANO? 

Gallai costau cymwys gynnwys (nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr): 
 

• Ffioedd Cofrestru 

• Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 

• Hyfforddiant e.e. hyfforddiant cyn cofrestru fel gwarchodwr plant, Cymorth Cyntaf, 
Iechyd a Diogelwch etc 

• Offer Arbenigol 

• Addasiadau i leoliadau domestig. 
 
Y Grant Cychwyn Busnes mwyaf ar gael yw £500. 

http://www.businesswales.gov.wales/
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Sylwch y telir y grant hwn yn 'ôl-weithredol'; bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus 
dalu'r arian ymlaen llaw ac yna adennill yr arian grant i orchuddio eu costau. 
 
Noder - bydd unrhyw wariant a wneir cyn dyddiad dyfarnu'r grant yn anghymwys. 
 
SUT I WNEUD CAIS 

Rhaid i'r ymgeisydd gofrestru gyda'r gwasanaeth Busnes Cymru drwy gysylltu â 03000 6 
03000 ac yna cyflwyno ffurflen gais i wneud cais am y Grant i Ddarparwyr Gofal Plant Newydd.  
Mae'r Grant i Ddarparwyr Gofal Plant Newydd yn agored i geisiadau o 30 Medi 2019 hyd at 
31 Awst 2020 (yn amodol ar gyllid yn parhau i fod ar gael). Rhaid hawlio'r holl cyllid erbyn 
11eg Rhagfyr 2020. Anfonwch eich copi wedi'i sganio, ei lofnodi a'i ddyddio at 
Childcaregrant@businesswales.org.uk 
 
CANLLAWIAU AR GWBLHAU'R FFURFLEN GAIS 

 
Adran 1 - Manylion yr Ymgeisydd 

Mae'r rhan hon yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi'r 'ymgeisydd'.  Os ydych chi'n bwriadu 
sefydlu busnes gwarchod plant, ticiwch yr opsiwn 'Ar Ddechrau'. 
 
Adran 2 - Manylion Banc 

Rhowch fanylion am y cyfrif yr hoffech i'r grant gael ei dalu i mewn iddo.   
 
Adran 3 - Manylion Yswiriant (os yn berthnasol) 
Rhowch fanylion am y polisïau yswiriant a all fod gennych yn eu lle. 
 
Adran 4 - Manylion y Busnes Arfaethedig 

Mae'r adran hon yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â manylion y busnes arfaethedig ac at ba 
ddiben y bydd y Grant Cychwyn Busnes yn cael ei ddefnyddio.  Dywedwch wrthym ar beth 
fyddwch yn gwario'r arian (gan gynnwys dadansoddiad o gostau) a sut fydd yn eich helpu 
gyda dechrau cyfleuster gwarchod plant. 
 
Ar gyfer busnesau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW, telir y Grant heb gynnwys costau 
TAW 

 
I'r rhai hynny sy'n datblygu eu busnes ac nad ydynt wedi dechrau masnachu eto, noder, bydd 
gofyn i chi fod wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Iechyd (CIW).  
 
Rhaid i'r holl leoliadau gofal plant cofrestredig fodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar 
gyfer Gofal Plant a Reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 oed a chydymffurfio â Rheoliadau 
Gwarchod Plant a Gofal Dydd Cymru. 
 
Nodwch pa rwystrau sy'n eich atal rhag dechrau eich busnes gwarchod plant a sut fydd y 
Grant yn eich helpu i'w goresgyn.   
 
Bydd angen i ni hefyd wybod a oes yna alw am ddarpariaeth gofal plant ychwanegol.  Efallai 
y byddwch yn dymuno cysylltu â'ch Awdurdod Lleol i drafod a yw'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Gofal Plant yn dangos bod yna angen am ddarpariaeth gofal plant ychwanegol yn eich ardal. 
Fel arall, efallai y gallwch rannu rhestr aros neu ddangos y rhieni hynny sydd wedi ymrwymo 
i ddefnyddio eich busnes newydd. 
 
Adran 5 - Datganiad 

Mae'n bwysig eich bod yn darllen ac yn deall yr amodau sy'n gysylltiedig â'r cais hwn am 
Grant.  Os ydych chi'n cytuno i'r amodau ac yn gallu cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarperir 
yn y cais yn wir a chywir, yna rhaid i chi gynnwys eich llofnod a'r dyddiad yn y blychau a 
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ddarperir.  Rhaid i'r cais gael ei lofnodi a'i ddyddio gan y person sydd ag awdurdod ariannol o 
fewn y sefydliad / busnes. 
 
Er mwyn eglurder, rhaid i'ch busnes fod wedi dechrau masnachu cyn y gellir talu'r grant.  Petai 
eich busnes yn mynd i'r wal o fewn y chwe mis cyntaf ar ôl ei ddyddiad masnachu cyntaf, 
gallwn ofyn i chi ad-dalu'r grant i gyd neu ran ohono.  
 
Petaech angen mwy o le i roi manylion llawn, nodwch hyn ar ddalen ar wahân. 
 

BETH SY'N DIGWYDD AR ÔL I'R CAIS GAEL EI DDERBYN? 

Bydd ceisiadau grant fel rheol, yn cael eu cydnabod o fewn pum diwrnod gwaith i'w derbyn.  
Bydd penderfyniadau ynglŷn â grantiau yn cael eu gwneud fel rheol o fewn deg diwrnod gwaith 
i gydnabod derbyn y cais.   
 
Bydd penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau yn cael eu gwneud ar sail yr wybodaeth a ddarperir 
yn y ffurflen gais a gwiriadau gwybodaeth a wneir gan ffynonellau data ariannol a busnes 
eraill.  Os yw'r wybodaeth neu'r cais yn anghyflawn, yna bydd amser prosesu yn dechrau o'r 
amser y derbynnir cais cyflawn.   
 
I wneud cais am y grant, dylech sicrhau eich bod yn cynnwys tystiolaeth o'r hyn yr ydych chi'n 
bwriadu gwario'r grant arno.  Gallai hyn gynnwys dyfynbrisiau/archebion am:- 

• Ffioedd Cofrestru 

• Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 

• Hyfforddiant e.e. hyfforddiant cyn cofrestru fel gwarchodwr plant, Cymorth Cyntaf, 
Iechyd a Diogelwch etc 

• Offer arbenigol 

• Addasiadau i leoliadau domestig. 
 
Os dyfernir cyllid i chi, byddwch yn derbyn llythyr yn eich hysbysu o ddyfarnu'r grant.  Cedwir 
yr arian hwn hyd nes eich bod yn dechrau eich busnes ac yn hawlio. 
 
Sylwch y telir y grant hwn yn 'ôl-weithredol'; bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus 
dalu'r arian ymlaen llaw ac yna adennill yr arian grant i orchuddio eu costau. 
 
I hawlio'r cyllid, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth bod eich busnes wedi dechrau, a bydd 
angen i chi gwblhau hunan-ddatganiad yn cadarnhau bod yr arian wedi cael ei wario yn unol 
â'r costau a nodwyd yn eich cais gwreiddiol.  Bydd taliadau yna'n cael eu gwneud mewn un 
rhandaliad fel rheol o fewn pum diwrnod gwaith i dderbyn yr hunan-ddatganiad.  Noder, y 
darperir y Grant hwn yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru a bod hynny'n yn amodol ar 
ymgeiswyr yn bodloni'r meini prawf cymhwystra ac argaeledd cyllid. Rhaid hawlio'r holl cyllid 
erbyn 11eg Rhagfyr 2020. 
 
Oddeutu chwe mis ar ôl i'r Grant gael ei dalu i chi, bydd ein tîm Busnes Cymru yn cysylltu â 
chi i ofyn rhai cwestiynau dilynol.  Byddant eisiau clywed sut mae pethau'n mynd gyda'ch 
busnes a gweithwyr newydd ac os allant ddarparu unrhyw gymorth ychwanegol. 
 
Os yw eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr yn amlinellu'r rheswm(ymau) 
pam ac argymhellion ar gyfer cymorth pellach.  Bydd hefyd yn cynnwys manylion ynglŷn â sut 
allech fynd â'r mater hwn yn bellach pe baech yn dymuno gwneud hynny. 
 
MANYLION CYSWLLT 

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais, siaradwch â'ch tîm Busnes Cymru lleol, neu 
ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 03000 6 03000.  Gallwch sgwrsio'n fyw hefyd ar 
www.businesswales.gov.wales.  Fel arall, gallwch ysgrifennu i'r Gweinyddwr Grant Gofal 

http://www.businesswales.gov.wales/


 

Tudalen 4 o 4 

Plant, Busnes Cymru, Parc Bocam, Uned 14/15 Ffordd Oldfield, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr 
CF35 5LJ. 
 
AD-DALU GRANT 

Dylai ymgeiswyr nodi bod Llywodraeth Cymru neu ei chontractwyr a benodir yn gallu gofyn 
am ad-daliad o'r grant i gyd neu ran ohono os na ddefnyddir y cyllid at y dibenion a nodir yn y 
ffurflen gais hon.  Drwy lofnodi'r ffurflen gais, rydych chi'r, ymgeisydd, yn ymrwymo i gytundeb 
o'r fath a gellir gorfodi hyn drwy fynnu prawf o wariant, ar ôl dyfarnu'r grant. 

 


