
Ffurflen Gais am Grant

Cais am grant o:

Pwrpas y Grant:

A yw'r grant yma ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth bresennol?

Ydy              Nac Ydy

1. Enw'r Ganolfan/Darparwr Gofal Plant:

Fydd ceisiadau ddim yn cael eu derbyn gan leoliadau
gofal plant sy'n cael eu llwyr ariannu gan Dechrau'n Deg.

Enw'r Lleoliad:

Enw'r Person Cyswllt:

Cyfeiriad y Lleoliad:

Cod post:

Rhif ffôn:

E-bost:

Rhif Cofrestru AGC:

Enw'r Banc:

Enw'r Cyfrif Banc:

Cod Didoli:

Rhif y Cyfrif Banc:

Grant i gefnogi datblygu darpariaeth gofal plant newydd mewn ardaloedd sy wedi'u
pennu drwy'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant neu drwy ymgynghori â rhieni'n
uniongyrchol.

Er mwyn cyflwyno cais am y grant, rhaid i chi ddangos:
•  Bod eich sefydliad wedi ei gofrestru'n llawn gyda'r Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer y

ddarpariaeth rydych chi'n ei chynnig (neu fod y cais yn cael ei brosesu a'ch bod chi'n
gallu dangos cydymffurfiaeth â'r safonau gofynnol sy wedi'u cytuno)

•  Eich bod wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
•  Eich bod wedi gweithio gyda Swyddogion y Cyngor i bennu bod angen ehangu

darpariaeth neu ddarpariaeth newydd yn eich ardal

£ c:

Darpariaeth Newydd neu Ehangu ar Ofal Plant
Ffurflen Gais am Grant
2019-2020



3A. Dyddiad agor: (os yw hynny'n berthnasol)

3B. Dyddiad agor y lleoliad: (os yw hynny'n berthnasol)

4. Beth yw'r pris sy'n cael ei godi bob awr/am bob plentyn?
(Os yw hwn yn ddarpariaeth newydd, dylech chi gynnwys y costau arfaethedig)

5. Yn ôl eich ymchwil, faint o blant fydd yn mynychu eich darpariaeth
yn wythnosol?

6. Disgrifiwch pam rydych chi'n credu bod galw i ehangu'r ddarpariaeth
neu ddechrau darpariaeth gofal plant newydd yn eich ardal chi:

(Nodwch pa ymchwil rydych chi wedi'i wneud i gefnogi'r rhagdybiaeth yma, gan gynnwys
canlyniadau ymgynghoriad rhieni)

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener

Sadwrn Sul

2. Pa fath o sefydliad rydych chi'n bwriadu ei gynnal? 
(Ticiwch bob blwch sy'n berthnasol)

Meithrinfa Oriau Dydd Gwarchodwr Plant Gofal plant ar ôl ysgol

Cylch Chwarae Cylchoedd Meithrin Chwarae Mynediad Agored

Gofal Gwyliau Cynllun Chwarae Gofal Cofleidiol



7. Rhowch ddadansoddiad o gyfanswm y grant rydych chi'n ceisio
amdano a chynnwys unrhyw amcangyfrifon neu ddyfynbrisiau
sydd gennych chi. Rhowch fanylion unrhyw wefannau neu
gatalogau sy'n berthnasol i'ch cais chi.

8. Esboniwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau y bydd eich darpariaeth
newydd neu ehangu ar ddarpariaeth yn gynaliadwy a pha gamau y
byddwch chi'n eu cymryd i ddiogelu dyfodol eich lleoliad:



9. Rhowch dystiolaeth berthnasol i gefnogi'ch cais a'i atodi e.e. cynllun
busnes neu ragolwg ariannol

10. Datganiad:

11. Rhestr wirio:

Hyd eithaf fy ngwybodaeth, mae'r wybodaeth sydd wedi'i nodi yn gyfrif
gwir a chywir o anghenion fy sefydliad. Rwy'n cadarnhau y caiff y grant
yma ei wario at y dibenion sy'n cael eu nodi yn y cais yma. Os caiff ei

wario ar unrhyw beth arall, rwy'n deall y bydd raid ei dalu yn ôl.

Fydd y cais yma ddim yn cael ei dderbyn oni bai ei fod wedi'i gwblhau'n
llawn a bod yr holl dystiolaeth y gofynnir amdani yn cael ei darparu.

Ymwadiad Diogelu Data

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, yn unol â'n cyfrifoldebau cyfreithiol i sicrhau Gofal Plant
digonol fel sy'n cael ei amlinellu yn Neddf Gofal Plant 2006. Bydd Gwybodaeth Bersonol yn
cael ei thrin yn gyfrinachol, ond bydd modd ei rhannu gyda'r Panel Grantiau i asesu eich cais,
Llywodraeth Cymru a phan fo angen yn ôl y gyfraith.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, yn ogystal â rhoi
gwybod i chi ynghylch sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth. I ddysgu am sut mae eich
preifatrwydd wedi'i ddiogelu, ewch i hysbysiad preifatrwydd y Cyngor yma; 
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/DataProtectionandFreedomofInformation/DataProtection/Howw
euseyourpersonalinformation / FAQsHowpersonalinformationisused.aspx

1. Ydych chi wedi ateb pob cwestiwn ar y ffurflen gais yn llawn?

2. Ydych chi wedi eich cofrestru â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd? Os na,
cysylltwch â charfan GGD drwy e-bostio:
GwasanaethGwybodaethiDeuluoedd@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 08001804151
am ddim o linellau tir neu 03001114151 o ffonau symudol.

3. Ydych chi wedi atodi unrhyw dystiolaeth berthnasol bellach?

4. Ydych chi wedi cadw copi o'r cais am grant yma, ac unrhyw dystiolaeth
ychwanegol, ar gyfer eich cofnodion?

Llofnodwyd: Dyddiad:

MAE EICH DATA O BWYS www.rctcbc.gov.uk/diogeludata
YOUR DATA MATTERS www.rctcbc.gov.uk/dataprotection



1.    Rhaid defnyddio'r grantiau at y diben sy wedi'u nodi ar y ffurflen gais yn unig. 

2.   Rhaid i chi gytuno i gyflwyno llungopïau o'r dystiolaeth berthnasol, anfonebau/
derbynebau erbyn 31 Mawrth 2020.

3.    Fydd derbynebau gwreiddiol ddim yn cael eu dychwelyd. Cofiwch gadw eich derbynebau
yn ddiogel, rhag ofn bod angen copi ychwanegol.

4.    Rhaid gwario'r grant o fewn yr un flwyddyn ariannol ag yr ydych chi wedi'i dderbyn. Os yw'r grant
cyfan heb ei wario o fewn y cyfnod hwnnw, rhaid dychwelyd y swm sydd heb ei wario.

5.    Fydd grantiau ddim yn cynyddu os ydych chi'n gorwario.

6.    Os ydych yn cau rhaid hysbysu ein hadran yn ysgrifenedig o'r sefyllfa o fewn 28 diwrnod.

7.    Bydd yr amodau hyn yn parhau tan i ni dderbyn y ffurflen grant a'r dogfennau perthnasol.

8.    Sicrhewch fod eich lleoliad wedi'i gofrestru'n llawn gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) neu'n
dangos bod eich cais yn mynd rhagddo.

9.    Rhaid i'ch lleoliad fod wedi'i gofrestru gyda'r GGD.

10.  Rhaid i chi gytuno i dderbyn cymorth gan y Garfan Gofal Plant sy'n cynnwys ymweliadau,
galwadau ffôn ac e-byst am gyfnod o 6-12 mis er mwyn cefnogi cynaliadwyedd y lleoliad.

11.  Rhaid darparu rhagolwg llif arian/rhagolwg ariannol.

Amodau Derbyn Carfan Gofal Plant Ysgolion yr 21ain Ganrif
2019 - 2020
Noder, rhaid i chi gydymffurfio â'r amodau canlynol

Rwyf wedi ystyried a deall cynnwys amodau derbyn y grant ac yn cytuno i gydymffurfio â'r
uchod.

Llofnod (ar ran): 

Dyddiad:

Enw mewn Priflythrennau:

Enw'r sefydliad:

Ar gyfer defnydd swyddfa yn unig:
Rhif Dyraniad Grant   

Anfonwch yn ôl at: Carfan Gofal Plant, Ysgolion yr 21ain Ganrif, Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Tŷ Trevithick, Abercynon, CF45 4UQ

Cliciwch y botwm isod i arbed y ffurflen ac yna anfonwch e-bost at: 
CarfanGofalPlant@rctcbc.gov.uk
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