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Cynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun o dan adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 i’w gwneud yn bosibl i nanis gael eu cymeradwyo fel darparwyr gofal plant yn y cartref 
ac i alluogi rhieni sy'n defnyddio gwasanaethau nani gymeradwy i hawlio cymorth ariannol 
perthnasol gan Lywodraeth y DU ar gyfer costau gofal plant.  
 
Cefndir 
 
Diben y cynllun newydd yw disodli a gwella’r Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo 
Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) 2007 (“Cynllun 2007”) presennol, sy’n gynllun gwirfoddol ar 
gyfer cymeradwyo darparwyr gofal plant yn y cartref (“nanis”) yng Nghymru sy’n bodloni 
meini prawf sylfaenol penodol. Cyflwynwyd Cynllun 2007 i gyflawni’r ymrwymiad yn 
Strategaeth Gofal Plant Cymru (Tachwedd 2005) i sicrhau bod gan rieni sy’n defnyddio 
ymarferwyr gofal plant yn eu cartrefi yr opsiwn o ddefnyddio nanis sydd wedi gwneud cais 
am gymeradwyaeth wirfoddol. O dan y telerau a bennir gan Lywodraeth y DU, dim ond 
mewn perthynas â darparwyr gofal plant “cymeradwy” y caiff rhieni hawlio cymorth ariannol 
ar gyfer costau gofal plant.  
 
Mae erthygl 5 o’r Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010, fel y’i 
diwygiwyd, yn parhau i fod yn berthnasol i nanis, gan eu heithrio felly o'r gofyniad i gofrestru 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Lluniwyd y cynllun yn rhannol i fynd i'r afael â'r 
bwlch hwnnw ac i ddarparu trefn gymesur a phriodol ar gyfer cymeradwyo nanis yng 
Nghymru.   
 
Er nad yw nanis a gymeradwyir o dan y cynllun yn ddarostyngedig i broses reoleiddio 
statudol, mae’r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol iddynt fodloni meini prawf penodol, gan 
sicrhau felly eu bod yn addas ac wedi’u cymhwyso’n briodol i ofalu am blant, a hefyd bydd 
yn cynnig lefel sylfaenol o sicrwydd i’r teuluoedd sy’n eu cyflogi. Mae hyn yn debyg i’r drefn 
yn Lloegr, lle mae nanis yn gallu cofrestru ar ran wirfoddol cofrestr OFSTED, a hefyd yng 
Ngogledd Iwerddon, lle gall nanis ddewis cael eu cymeradwyo o dan yr Home Childcarer 
Approval Scheme. Mae’r drefn yn yr Alban ychydig yn wahanol gan ei bod yn ddyletswydd 
ar y nani i chwilio am waith drwy Asiantaeth Nanis, a’r Asiantaeth, yn hytrach na’r nani, sy’n 
cael ei rheoleiddio gan yr Arolygiaeth Gofal. 
 
Ym mis Chwefror 2019, diddymwyd adran 12 o’r Ddeddf Credydau Treth 2002, a oedd yn 
darparu’r sail gyfreithiol sylfaenol ar gyfer cynllun 2007, yn sgil cyflwyno Gorchymyn Deddf 
Diwygio Lles 2012 (Cychwyn Rhif 32 ac Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019. Er 
gwaethaf cyfnod o darfu byr yn ystod misoedd Mawrth-Awst 2019, roedd Llywodraeth 
Cymru wedi gallu gweithio gyda’n partneriaid yn Llywodraeth y DU, Cyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi a’r Adran Gwaith a Phensiynau, i sicrhau y gellid parhau i gymeradwyo nanis yng 
Nghymru ac nad oedd teuluoedd yn colli budd-daliadau pwysig tra bod cynllun newydd yn 
cael ei ddatblygu. 
 
Ar hyn o bryd, Arolygiaeth Gofal Cymru sy’n rheoli’r broses gymeradwyo ar gyfer Cynllun 
Nanis 2007, fel y corff cymeradwyo ar ran Gweinidogion Cymru. Mae disgwyl i’r trefniadau 
hyn barhau fel y maent, hyd y gellir rhagweld. 
 
 
Ymgynghoriad Cyhoeddus 
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Cyhoeddwyd dogfen ymgynghori a'r Cynllun Nani drafft newydd ar wefan Llywodraeth 
Cymru ar 11 Medi 2020, a gwahoddwyd sylwadau erbyn 4 Rhagfyr 2020. 
 
Roedd yr isod ymhlith rhanddeiliaid y ceisiwyd eu barn yn benodol: 
 

 Adran Gwaith a Phensiynau’r DU (DWP) 
 Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) 
 Arolygiaeth Gofal Cymru 
 Gofal Cymdeithasol Cymru 
 Cwlwm, y sefydliad ymbarél sy'n cynrychioli buddiannau darparwyr gofal plant yng 

Nghymru a Pacey Cymru, yn enwedig, sy'n cynrychioli nanis  
 Aelodau Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru i 

Gymru, gan gynnwys y Comisiynydd Plant a Chomisiynydd y Gymraeg  
 Awdurdodau Lleol 
 Nanis a theuluoedd sy’n cyflogi nanis 
 Asiantaethau nanis wedi’u lleoli yng Nghymru 

 
Ymatebion i’r Ymgynghoriad 
 
Gwahoddwyd ymatebion drwy dudalen we yn ogystal ag yn uniongyrchol i'r Tîm Polisi Gofal 
Plant naill ai drwy e-bost neu drwy'r post. 
 
Cawsom 33 o ymatebion i'r ymgynghoriad drwy ein gwefan (23 o ymatebion llawn a 10 
ymateb rhannol). Yn ogystal, cawsom 5 ymateb drwy'r blwch post TrafodGofalPlant.  
 
Cymerodd swyddogion ran hefyd mewn dau ddigwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd gan 
PACEY Cymru a oedd yn targedu awdurdodau lleol a nanis. 
 
Cwestiynau’r Ymgynghoriad 
 
Meini Prawf Cymeradwyo 
 
Cwestiwn 1 
  
A ydych yn cytuno â’r chwe maen prawf arfaethedig ar gyfer cymeradwyo?  
 
Ydw – 82% 
Nac ydw – 5% 
Ddim yn gwybod – 13% 
 
Sylwadau 
Roedd yr holl ymatebwyr yn gefnogol ar y cyfan i'r Meini Prawf Cymeradwyo.  
 
Teimlai un neu ddau o ymatebwyr y gallai fod angen bod yn fwy penodol ynglŷn â'r math o 
hyfforddiant cymorth cyntaf y dylid ei gynnal, er bod eraill yn teimlo, drwy ei gwneud yn 
ofynnol i nanis ymgymryd â hyfforddiant yn unol â'r rhestr a gynhelir gan y corff 
cymeradwyo, na fyddai angen diwygio'r cynllun pe bai gofynion cymwysterau'n newid dros 
amser.  
 
Gofynnodd Pacey Cymru, Cyngor Abertawe a Chyngor Bro Morgannwg a ddylai 
hyfforddiant diogelu fod yn rhan o'r Meini Prawf Cymeradwyo. Roedd y nanis a ymunodd â’r 
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digwyddiad ymgynghori a drefnwyd gan Pacey Cymru hefyd yn cefnogi gofyniad i 
ymgymryd â hyfforddiant diogelu, ar yr amod nad oedd unrhyw gost ychwanegol. 
 
Gofynnodd un ymateb a ddylid darparu geirda gan deulu fel rhan o'r Meini Prawf 
Cymeradwyo. Roedd un arall yn dymuno i Lywodraeth Cymru ystyried sut y byddai'r 
gofyniad am dystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cael ei gymhwyso i 
ymgeiswyr a allai fod wedi symud, neu ddychwelyd, i'r DU yn ddiweddar a chynghorodd y 
dylid ystyried ei gwneud yn orfodol cofrestru nanis yn hytrach na chael cymeradwyaeth 
wirfoddol.  
 
Cwestiwn 2  
A ydych yn cytuno mai dim ond i nanis 18 oed ac yn hŷn y dylid rhoi cymeradwyaeth?  
  
Ydw – 95% 
Nac ydw – 5% 
Ddim yn gwybod – 0% 
 
Sylwadau 
Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o blaid bod nanis yn 18 oed, ond cynigiodd un 
ymatebydd 21 ac un arall 16.  
 
Cwestiwn 3 
Rydym wedi ychwanegu y gofyniad i nani gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, sy'n 
sicrhau bod y Cynllun Nanis newydd yn cyd-fynd â chynlluniau gwledydd eraill y DU. Ydych 
chi'n meddwl y bydd hyn yn achosi problem i nanis na fydd yn gallu ymuno â'r cynllun 
cymeradwyo, ond sy’n dymuno gwneud hynny?  
 
Ydw – 41% 
Nac ydw – 41% 
Ddim yn gwybod – 18% 
 
Sylwadau 
Roedd tua hanner yr ymatebwyr, gan gynnwys rhai o'r nanis a fu'n rhan o'r ymgynghoriad, 
yn cytuno ag egwyddor ei gwneud yn ofynnol i nanis gael Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus, er bod rhai ymatebwyr yn cwestiynu a fyddai'r gofyniad am Yswiriant 
Atebolrwydd Cyhoeddus yn rhoi baich ariannol ychwanegol ar nanis ac yn annog rhai nanis 
i beidio â gwneud cais am gymeradwyaeth wirfoddol. Teimlwyd, pe bai'r gofyniad 
ychwanegol hwn yn cael ei gynnwys yn y cynllun terfynol, y dylai nanis allu cael yswiriant o'r 
fath am gost resymol, er mwyn osgoi gwneud hyn yn rhwystr rhag cael eu cymeradwyo. 
Awgrymodd un ymatebydd y gallai awdurdodau lleol ystyried defnyddio elfen gofal plant a 
chwarae Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru (sydd wedi’i ddyrannu i 
awdurdodau lleol er mwyn llenwi bylchau yn eu Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant) at 
ddibenion cefnogi nanis gyda chostau sy'n gysylltiedig â chymeradwyaeth (ee costau 
hyfforddi neu gostau’n ymwneud â’r broses o gymeradwyo/adnewyddu cymeradwyaeth).   
 
Gwneud cais i adnewyddu cymeradwyaeth  
Cwestiwn 4  
A ydych yn cytuno â'r dull arfaethedig o adnewyddu cymeradwyaeth?  
 
Ydw – 86% 
Nac ydw – 5% 
Ddim yn gwybod – 9% 
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Sylwadau 
Roedd y rhan fwyaf yn cytuno â'r gofynion ar gyfer adnewyddu cymeradwyaeth, er bod un 
neu ddau wedi codi pryderon bod chwe wythnos yn rhy hir ac y gallai hyn olygu bod nanis 
yn anghofio adnewyddu (awgrymwyd 30 diwrnod fel dewis arall).  
 
Gwnaed rhai awgrymiadau ymarferol gan ymatebwyr, gyda rhai'n cynnig y dylai'r corff 
cymeradwyo ddarparu canllawiau clir ar y broses i'w dilyn ar gyfer adnewyddu 
cymeradwyaeth a beth fyddai'n digwydd mewn amgylchiadau lle na wnaed cais i’w 
hadnewyddu o fewn yr amserlen a bennwyd, neu o gwbl. Dylai'r corff cymeradwyo hefyd 
ddarparu canllawiau ynghylch y camau y gellid eu cymryd pe na bai nani yn gallu diweddaru 
cymhwyster mewn pryd ar gyfer adnewyddu cymeradwyaeth a lle'r oedd y rhesymau dros 
hyn y tu hwnt i'w rheolaeth.     
 
Darparu gwybodaeth i'r corff cymeradwyo 
Cwestiwn 5  
Ydych chi’n cytuno â’r dull gweithredu hwn?  
 
Ydw – 100% 
Nac ydw – 0% 
Ddim yn gwybod – 0% 
 
Sylwadau 
Roedd yr ymatebwyr yn cefnogi'r gofynion i hysbysu'r corff cymeradwyo am unrhyw 
rybuddiadau neu euogfarnau. Fodd bynnag, cynigiodd nifer o ymatebwyr y byddai angen i'r 
broses ar gyfer hysbysu'r corff cymeradwyo gael ei nodi'n glir gan y corff cymeradwyo. 
Tynnodd un o'r ymatebwyr sylw at y ffaith y gallai defnyddio AGC ar-lein helpu i hwyluso 
cyfathrebu effeithiol a di-oed rhwng nanis a'r corff cymeradwyo. Nodwyd hefyd y byddai 
angen disgwyliadau a chanllawiau clir o ran sut y byddai partïon â diddordeb yn cael eu 
hysbysu, gan gynnwys cyrff Llywodraeth y DU sy'n ymwneud â darparu cymorth ariannol 
gyda chostau gofal plant i deuluoedd sy'n defnyddio gwasanaethau'r nanis. Teimlwyd ei bod 
yn bwysig hysbysu'r rhieni perthnasol hefyd, o ran diogelu ac o safbwynt lles emosiynol y 
plant o ran parhad gofal.  
 
Teimlwyd fod angen eglurhad o "cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol" er mwyn sicrhau 
bod nanis a theuluoedd yn glir ynglŷn â'r disgwyliadau. 
 
Mynegwyd pryderon am y canlyniadau pe bai nani yn methu â hysbysu'r corff cymeradwyo 
neu'r teulu y mae’n gweithio iddo.  
 
Gwrthod neu dynnu'n ôl y gymeradwyaeth a chyflwyno sylwadau  
Cwestiwn 6  
Ydych chi'n cytuno â'r dull gweithredu hwn?  
 
Ydw – 91% 
Nac ydw – 0% 
Ddim yn gwybod – 9% 
 
Sylwadau 
Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn cefnogi'r meini prawf hyn ond roeddent yn teimlo bod 
angen i'r broses ar gyfer gwrthod neu dynnu cymeradwyaeth yn ôl gael ei chyfleu'n glir gan 
y corff cymeradwyo. Roedd angen i'r broses ar gyfer cyfathrebu â’r Adran Gwaith a 
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Phensiynau/CThEM fod yn glir hefyd ynghylch penderfyniadau mewn perthynas â gwrthod 
neu dynnu cymeradwyaeth gan y gallai hyn effeithio ar y dreth/budd-daliadau a dderbynnir 
gan y teulu. Roedd nifer fach o ymatebwyr hefyd yn pryderu ynghylch sut y byddai'r broses 
hon yn cael ei rhoi ar waith a sut y byddai’r canlyniad yn cael ei fonitro/cyfathrebu, gan 
gynnwys pryderon penodol mewn perthynas â sicrhau bod y teuluoedd dan sylw yn cael eu 
hysbysu'n briodol am unrhyw newidiadau yng nghymeradwyaeth nani. 
 
Gofynnodd un ymatebydd am eglurhad ynghylch sut y gallai gwrthod neu dynnu 
cymeradwyaeth yn ôl effeithio ar gyflogadwyedd/cofrestriad nani yn y dyfodol ar draws y 
sector gofal plant. 
 
 
Arall 
Cwestiwn 7 
Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol sy'n berthnasol i'r cynllun, ond hefyd 
gwahoddwyd ymatebwyr i godi unrhyw faterion cysylltiedig.  
 
Roedd yr isod ymhlith pwyntiau eraill a godwyd: 
 

 Mae angen cyfathrebu’n glir ynghylch y Cynllun Cymeradwyo er mwyn caniatáu i 
rieni benderfynu pa opsiwn gofal plant sydd orau ar gyfer eu hamgylchiadau ac mae 
angen sicrhau bod rhieni'n ymwybodol bod cael cymeradwyaeth yn wahanol i 
gofrestru; 
 

 Dylid rhoi mesurau ar waith i hwyluso datblygiad personol parhaus nanis yn unol â 
chynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a’r 
Blynyddoedd Cynnar; 

 
 Crybwyllodd nifer o ymatebwyr na allai nanis ddod yn ddarparwyr gofal plant 

cofrestredig o dan y ddeddfwriaeth bresennol, sy'n golygu nad ydynt yn gymwys i 
gael arian ar hyn o bryd o dan y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru;   

 
 Gofynnodd ymatebydd a oedd angen cymhwyster Nani penodol yn hytrach na'i 

gwneud yn ofynnol i warchodwyr plant a nanis ymgymryd â'r un hyfforddiant; 
 

 Codwyd y cwestiwn p’un a ddylai nanis hunangyflogedig fod â pholisïau a 
gweithdrefnau ysgrifenedig, gan gynnwys Diogelu a Chwynion a ph’un a ddylent gael 
eu rhwymo gan god ymddygiad a/neu Safonau Gofynnol Cenedlaethol;  

 
 Gall nanis fod yn hunangyflogedig ac yn gyflogedig, a chyda hyn mewn golwg, 

holodd un ymatebydd a oedd angen ailedrych ar eiriad erthygl 5 o Orchymyn 
Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010, fel y'i diwygiwyd.  

 
Y camau nesaf 
 
Mae'r canlynol yn rhoi crynodeb o ymateb Llywodraeth Cymru i rai o'r prif faterion a godwyd 
yn ystod yr ymarfer ymgynghori. 
 
Diogelu 
 
O ran hyfforddiant, mae'n ofynnol i nanis fod wedi ennill y cymwysterau a nodir yn rhestr 
cymwysterau gofynnol Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r cynllun newydd yn nodi bod rhaid i 
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nani "fod wedi cael un o'r cymwysterau a bennir mewn rhestr a gynhelir gan y corff 
cymeradwyo". Gofyniad presennol Gofal Cymdeithasol Cymru o ran cymhwyster mewn 
perthynas â nanis sy'n newydd i Gynllun Cymeradwyo Llywodraeth Cymru yw uned 326 
City and Guilds - Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref Mae'r ddau becyn hyfforddi yn 
cwmpasu "diogelu".  Yn ogystal, mae’r Corff Cymeradwyo (AGC) yn tynnu sylw yn y 
Cwestiynau Cyffredin a gyhoeddodd at bwysigrwydd sicrhau bod nanis yn ymwybodol o 
Weithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan. Yng ngoleuni sylwadau a wnaed yn ystod y cyfnod 
ymgynghori, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol dros y 
misoedd nesaf i ystyried pa mor ymarferol yw cynnwys gofyniad newydd yn y cynllun i nani 
ddarparu tystysgrif i ddangos tystiolaeth eu bod wedi dilyn hyfforddiant mewn perthynas â 
Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan fel y maent yn berthnasol i blant. Mae angen gwneud 
rhagor o waith i ddeall yr amrywiaeth o hyfforddiant sydd ar gael ledled Cymru; pa mor 
hawdd y mae i gael gafael ar hyfforddiant o'r fath; y gofyniad hyfforddi mwyaf priodol ar 
gyfer nanis a pha mor aml y dymunir i’r nanis gael eu hyfforddi. Yn y cyfamser, byddwn yn 
argymell yn gryf, ac yn ategu hynny yn ein canllawiau, bod gan nanis ymwybyddiaeth 
briodol o'u cyfrifoldebau a'u rôl mewn perthynas â Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan, 
gan gynnwys sut i adnabod risg o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod mewn perthynas â 
phlant a sut i ymateb a rhoi gwybod am achosion o'r fathBydd awdurdodau lleol hefyd yn 
cael eu hannog i wahodd nanis o fewn eu hardaloedd i ddilyn hyfforddiant diogelu sydd ar 
gael i ddarparwyr gofal plant eraill yn eu hardal leol. Os penderfynir, ar ôl ystyried 
ymhellach, ei bod yn briodol cynnwys gofyniad penodol yn y cynllun ar gyfer hyfforddiant 
diogelu fel rhan o'r meini prawf cymeradwyo, caiff y cynllun ei ddiwygio'n ddiweddarach a 
chaiff rhanddeiliaid eu hysbysu'n briodol.  
Mae'r corff cymeradwyo wedi cadarnhau, pe baent yn cael eu hysbysu am faterion diogelu 
mewn perthynas â nani gymeradwy, y byddent yn rhoi gwybod am hynny i adran 
gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol perthnasol, yn unol â gweithdrefnau safonol.  
 
Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus 
 
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod y gofyniad am yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn 
ofyniad cymesur o ystyried y cyfrifoldeb a'r risgiau sy'n gysylltiedig â gofalu am blant ifanc. 
Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys awdurdodau lleol, cyrff 
cynrychioliadol a'r corff cymeradwyo i ymchwilio i ffyrdd y gellir lleihau'r baich ariannol 
cyffredinol sy'n gysylltiedig â chymeradwyaeth.  
Diweddaru canllawiau  
 
Er mwyn cefnogi'r gwaith o ddod â'r cynllun newydd i rym, bydd Llywodraeth Cymru a'r 
Corff Cymeradwyo (AGC) yn sicrhau bod y canllawiau, a fydd wedi’u diweddaru a’u 
cyhoeddi, yn egluro rhai o'r materion a godwyd yn yr ymatebion i'r ymgynghoriad, gan 
gynnwys: 
 

 Tynnu sylw'n gliriach at fanteision llogi nani gymeradwy ac egluro mai cyfrifoldeb 
rhieni yw cyfweld â nanis a cheisio geirda; 

 Esbonio sut yr ymdrinnir â cheisiadau gan unigolion sydd wedi dychwelyd, neu 
symud, i'r DU yn ddiweddar. Mae'r corff cymeradwyo yn cadw at ganllawiau 
Llywodraeth y DU ar gyfer cynnal gwiriadau ar unigolion sy'n newydd-ddyfodiaid i'r 
DU neu sydd wedi dychwelyd i'r wlad yn ddiweddar;  

 Egluro canlyniadau methu â chyflwyno cais i adnewyddu a thynnu cymeradwyaeth yn 
ôl (mewn perthynas â'r nani a'r teulu y mae’n gweithio iddo);  

 Esbonio'n fwy eglur yr amserlen ar gyfer darparu gwybodaeth i'r corff cymeradwyo 
"cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol".  
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Gwelliannau a gynigir i'r cynllun drafft o 1 Ebrill 2021  
 
Ar ôl ystyried a meddwl ymhellach am yr ymatebion i’r ymgynghoriad, bydd y cynllun drafft a 
gyhoeddwyd ar gyfer y broses ymgynghori yn cael ei ddiwygio fel a ganlyn: 
 

(i) Diwygiadau a fydd yn adlewyrchu newidiadau a wnaed neu sydd ar y gweill 
i ddull y corff cymeradwyo o ymdrin â cheisiadau am dystysgrifau’r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar ran nanis sy'n ceisio cymeradwyaeth 
neu’n adnewyddu cymeradwyaeth o dan y cynllun, a allai hefyd arwain at 
newidiadau i adran "ffioedd" y cynllun. Bydd hyn yn sicrhau bod y cynllun 
newydd yn gydnaws â’r gofynion a osodir ar warchodwyr plant a darparwyr 
gofal dydd yn atodlenni 1 a 2 o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd 
(Cymru) (Diwygio) 2016 (fel y'u diwygiwyd) ac yn darparu elfen o baratoi at 
y dyfodol; 

(ii) Gofyniad newydd i nani gymeradwy roi gwybod i'r corff cymeradwyo am 
unrhyw newid yn ei henw, cyfeiriad cartref neu fanylion cyswllt, a fydd yn 
helpu i sicrhau bod gan y corff cymeradwyo y manylion cyswllt diweddaraf 
os bydd arnynt angen cysylltu â'r nani yn ystod y cyfnod pan fydd wedi’i 
chymeradwyo. Mae hyn yn debyg i rai o'r gofynion a osodir ar warchodwyr 
plant a darparwyr gofal dydd yn Atodlen 4 i Reoliadau Gwarchod Plant a 
Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016 (fel y'u diwygiwyd);  

(iii) Mân newidiadau drafftio a thechnegol i wneud rhannau o'r cynllun yn fwy 
eglur, ond nad ydynt yn effeithio ar fwriadau cyffredinol y cynllun.  

 
Nid yw’n cael ei ystyried yn briodol diwygio'r cynllun presennol i'w gwneud yn ofynnol i nanis 
roi gwybod yn uniongyrchol i rieni am unrhyw euogfarnau newydd gan fod hyn yn cael ei 
ystyried y tu hwnt i gwmpas prif ddiben y cynllun gwirfoddol hwn, sef, ar y cyfan, ei gwneud 
yn bosibl i deuluoedd fanteisio ar gymorth ariannol Llywodraeth y DU, a rhoi sicrwydd 
sylfaenol i deuluoedd o addasrwydd y nani i ofalu am eu plant. Byddwn yn pwysleisio yn ein 
canllawiau ategol mai cyfrifoldeb y rhiant, yn bennaf, yw bodloni ei hun ynghylch 
addasrwydd y nani ac y gallant wneud hynny drwy geisio geirda a gofyn am gael gweld 
tystiolaeth o gymeradwyaeth y nani.  

 
Materion ar gyfer y tymor hwy 
 
Mae llawer o'r materion eraill a godwyd fel rhan o'r ymgynghoriad yn mynd y tu hwnt i'r 
cynllun ei hun, gyda chwestiynau sylfaenol yn cael eu gofyn gan rai ynghylch ai 
cymeradwyaeth wirfoddol yw'r dull cywir o weithredu ai peidio, ac a ddylai nanis fod yn 
destun gweithdrefnau rheoleiddio, cofrestru ac arolygu mwy trwyadl. Byddai hyn, yn ei dro, 
yn ei gwneud yn bosibl i nanis ddarparu'r Cynnig Gofal Plant i Gymru a byddai hynny'n ei 
gwneud yn ofynnol iddynt gael polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig ar waith. 
 
Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal ymgynghoriad ar Orchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a 
Gofal Dydd (Cymru) 2010 (fel y'i diwygiwyd) sef y ddeddfwriaeth sy'n eithrio nanis rhag 
gorfod cofrestru. Er bod yr ymgynghoriad hwn wedi'i ohirio o ganlyniad i'r Coronafeirws, 
mae Llywodraeth Cymru yn dal i fwriadu cynnal yr ymgynghoriad hwn.  
 
Yn y cyfamser, mae'r cynllun a gynigir yma yn darparu cynllun newydd (ynghyd â rhai 
gwelliannau a mesurau diogelu ychwanegol o gymharu â'r cynllun blaenorol) a bydd yn 
sicrhau bod teuluoedd sy'n defnyddio nanis cymeradwy yng Nghymru yn parhau i gael lefel 
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sylfaenol o sicrwydd o ran addasrwydd a phroffesiynoldeb y nani, a hefyd y gallant barhau i 
fanteisio ar gymorth ariannol Llywodraeth y DU ar gyfer costau gofalu am eu plant.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru a'r corff cymeradwyo hefyd yn bwrw ymlaen â gwaith i ymchwilio i 
oblygiadau ariannol galluogi nanis i wneud cais am gymeradwyaeth (ac ailymgeisio) drwy 
ddefnyddio system ar-lein. Gallai hyn gynnig nifer o fanteision yn ei sgil, gan gynnwys 
integreiddio'n well â'r gwasanaeth ar gyfer gwiriadau manylach o gofnodion troseddol, sy’n 
cael ei ddiweddaru’n awtomatig, a phroses awtomatig ar gyfer atgoffa nanis pan fo’n bryd 
adnewyddu eu cymeradwyaeth.  
 
Ar hyn o bryd, y bwriad yw cyhoeddi'r cynllun terfynol, a’r asesiad effaith integredig 
cysylltiedig, ar 25 Mawrth ac iddo ddod i rym ar 1 Ebrill 2021.  
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Atodiad A 
 
 
Cylch Meithrin Cwmbrân 
Cyngor Abertawe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
Cyngor Wrecsam (Tîm Gofal Plant) 
Pacey Cymru 
Cyngor Sir Ceredigion  
Y Comisiynydd Plant 
Blynyddoedd Cynnar Cymru  
Gofal Cymdeithasol Cymru 
Cyngor Bro Morgannwg 
Arolygiaeth Gofal Cymru 
18 o unigolion 


