
  Credyd Treth Plant, Credyd 
Cynhwysol a Chymhorthdal 
Incwm 

Canllaw i weithwyr cymdeithasol cofrestredig  
Cymorth i blentyn sy’n byw’n anffurfiol gydag hawlydd lle mae’n 
debygol y byddant yn cael eu gofalu fel arall gan Awdurdod Lleol.

Trosolwg o’r polisi
O 6 Ebrill 2017 bydd cymorth drwy Gredyd Treth 
Plant, Credyd Cynhwysol neu Gymhorthdal Incwm 
yn gyffredinol ond ar gael ar gyfer y rad 2 blentyn 
cyntaf mae’r hawlydd yn gyfrifol amdanynt. Yn 
gyffredinol, bydd yr hawlydd yn parhau i dderbyn 
swm plentyn ar gyfer yr holl blant a anwyd cyn y 
dyddiad hwnnw.

At ddibenion y ffurflen hon, mae “plentyn” yn 
golygu unrhyw un o dan 16 oed, neu berson ifanc 
o dan 20 oed a gofrestrodd ar, a gafodd ei dderbyn 
neu sydd wedi dechrau addysg llawn amser 
nad yw’n addysg uwch (e.e. Safon Uwch) neu 
hyfforddiant cymeradwy cyn iddynt droi’n 19 oed.

I gydnabod nad yw rhai hawlwyr yn gallu gwneud 
dewisiadau ynghylch nifer y plant yn eu teulu, 
mae yna eithriadau ar gyfer rhai grwpiau ac 
amgylchiadau.

Ers 28 Tachwedd 2018, mae’r polisi ar gyfer pryd y 
byddwn yn talu am blant mewn trefniadau gofal  
di-riant a phlant a fabwysiadwyd wedi newid.

Os yw hawlydd yn gyfrifol am blentyn neu blant fel 
rhan o drefniant gofal di-riant, efallai y byddant yn 
gallu cael swm ychwanegol i’r plant hyn. Ni fydd 
hyn yn effeithio ar unrhyw symiau y gallent eu cael 
ar gyfer unrhyw blant eraill yn eu cartrefi. 

Mae yna eithriadau ar gyfer plant pellach a chaiff 
y rhain eu manylion yn www.gov.uk/hmrc/
ctc-exceptions and www.gov.uk/guidance/
universal-credit-and-families-with-more-than-2-
children-information-for-claimants
Mae trefniadau gofal di-riant yn golygu lle mae 
plentyn yn byw gyda’r hawlydd naill ai:

•  mewn trefniant gofal ffurfiol (er enghraifft, o dan 
Orchymyn Preswylio - gweler yr atodiad ar gyfer y 
rhestr lawn o’r rhain), neu 

•  yn anffurfiol, ac mae’n debyg y byddent fel arall 
yn derbyn gofal gan awdurdod lleol

Trefniadau gofal anffurfiol
Yn lle hynny, gall plentyn nad yw’n byw gyda’r 
hawlydd mewn trefniant gofal ffurfiol fod mewn 
trefniant gofal anffurfiol. 

Mae trefniant gofal anffurfiol yn drefniant lle mae 
plentyn yn mynd i fyw gydag oedolyn (yr hawlydd), 
nad yw’n eu rhiant neu lys-riant iddynt, ac sydd 
wedi cymryd ymlaen eu gofal ar sail llawn amser, a 
elwir weithiau yn gofal ffrind a theulu. 

Gall hawlwyr sy’n gofalu am blentyn yn y math 
hwn o drefniant anffurfiol fod yn gymwys am 
eithriad, cyn belled bod gweithiwr cymdeithasol 
cofrestredig o awdurdod lleol yn fodlon ei bod yn 
debygol y byddai’r plentyn fel arall yn cael eu gofalu 
amdanynt gan yr awdurdod lleol.
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Bydd cwblhau’r ffurflen Gofal Anffurfiol hon yn 
helpu HMRC neu DWP yn eu proses gwneud 
penderfyniadau ar gyfer yr eithriad hwn.

Adrannau o’r ffurflen i’w cwblhau
Dylech gwblhau adrannau 2 a 3 o’r ffurflen Gofal 
Anffurfiol. Defnyddiwch eich hyfforddiant/arweiniad 
proffesiynol perthnasol wrth wneud yr asesiad hwn. 
Rhaid i’r hawlydd gwblhau adran 1.

Ar ddiwedd adran 3 rhowch eich rhif cofrestru fel 
gweithiwr cymdeithasol. 

Yna mae’n rhaid i’r hawlydd ddychwelyd y ffurflen 
wedi’i chwblhau i’r Adran Gwaith a Phensiynau 
os ydynt yn hawlio Credyd Cynhwysol neu 
Gymhorthdal Incwm, neu HMRC os ydynt yn hawlio 
Credyd Treth Plant.

Gofyniad allweddol
Mae rhaid i chi fod wedi trafod trefniant gofalgar y 
plentyn gyda’r hawlydd yn ystod eich dyletswyddau 
proffesiynol.

Cwestiynau pellach
1.  Oes angen i mi gyfarfod â’r plentyn sy’n cael ei 

ofalu amdano gan yr hawlydd?
  Defnyddiwch eich barn broffesiynol ynghylch a 

yw gweld y plentyn yn angenrheidiol i wneud 
yr asesiad hwn. Os ydych eisoes wedi cwrdd â’r 
plentyn hwn yn y trefniant gofal hwn, efallai na 
fydd angen eu gweld eto.

2. A oes angen i mi gyfarfod â’r hawlydd?
  Oes. Fodd bynnag, os ydych chi neu gydweithiwr     

wedi cyfarfod â’r hawlydd yn ddiweddar yn ystod 
eich dyletswyddau proffesiynol fel gweithiwr 
cymdeithasol cofrestredig ac yn teimlo’n abl i 
wneud yr asesiad hwn, heb gyfarfod â hwy eto, 
yna ni fydd gwneud hynny at y dibenion hyn yn 
angenrheidiol. Cofiwch y gallai amgylchiadau’r   
hawlydd fod wedi newid ers iddynt bod wedi cael 
ymweliad diwethaf neu eu bodloni. Felly, os na 
chyflwynwyd cyfarfod diweddar dylid trefnu un 
arall ar gyfer llenwi’r ffurflen hon. Defnyddiwch 
eich disgresiwn wrth farnu a oes angen i chi 
fodloni’r hawlydd yn eu cartref neu beidio.

3.  Os yw’r ymgeisydd wedi derbyn gofal gan yr 
hawliwr am amser hir, pryd y dylwn i asesu’r 
plentyn fel y byddai awdurdod lleol yn debygol 
o gael ei ofalu fel arall? 

  Dylech wneud asesiad ar y pwynt y buont yn 
ymuno â’r cartref.

4.  A oes gennyf unrhyw gyfrifoldebau cyfreithiol i 
roi gwybod i unrhyw awdurdodau os oes gennyf 
unrhyw bryderon ynghylch y sefyllfa ofalu hon?

  Ni fydd cwblhau’r ffurflen hon a chyfarfod yr 
hawlydd yn cyflwyno unrhyw gyfrifoldebau 
cyfreithiol ychwanegol i’ch rôl broffesiynol 
bresennol. Byddwch yn parhau i weithredu 
o fewn eich dyletswydd hyder proffesiynol 
ac unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol sydd 
gennych ar hyn o bryd. Er enghraifft, diogelu 
plant a’r cyhoedd.

5.  Sut ddylwn i farnu a fyddai’r awdurdod fel arall 
yn derbyn gofal gan awdurdod lleol?

  Defnyddiwch eich barn broffesiynol wrth 
benderfynu a fyddai’r plentyn yn derbyn gofal fel 
arall. Bydd hyn yn cynnwys asesiad o hygrededd 
yr hyn a ddywedwyd wrthych gan yr hawliwr 
a’i fod yn gyson â’r blychau ticio yn adran 3. 
Nid yw’n ofynnol i’r hawlydd ddarparu unrhyw 
ddogfennaeth, er y gallent fod yn dymuno 
gwneud hynny yn eich cyfarfod(ydd). 

6.  A oes angen i mi fod yn weithiwr cymdeithasol 
cofrestredig yn yr awdurdod lleol lle mae’r 
hawlydd yn breswylydd, neu’r awdurdod lleol 
lle roedd y plentyn yn byw gyda’u rhieni yn 
flaenorol?

  At y dibenion hyn, ni waeth pa awdurdod lleol   
rydych chi’n gweithio iddo, cyn belled â’ch bod yn 
teimlo y gallai’r dyfarniad benderfynu a fyddai’r 
awdurdod yn debygol o gael gofal gan awdurdod 
lleol fel arall.

  Defnyddiwch eich barn broffesiynol wrth 
benderfynu a fyddai’r plentyn yn derbyn gofal fel 
arall.

7.  Beth mae’r ystyr yn ei olygu wrth “fel arfer yn 
byw gyda nhw”?

  Ystyrir bod y plentyn yn byw gyda’r gofalwr fel 
eu preswylfa arferol, sy’n golygu’n rheolaidd, 
fel arfer, yn byw gyda hwy, sy’n caniatáu 
absenoldebau dros dro neu achlysurol.

8.   Beth ddylai’r hawliwr ei wneud gyda’r ffurflen 
ar ôl ei chwblhau?

  Cyfrifoldeb yr hawlydd yw dychwelyd y ffurflen i 
Adran Gwaith a Phensiynau (os yw’r hawlydd ar 
Gredyd Cynhwysol neu Gymhorthdal Incwm) neu 
HMRC (os yw’r hawlydd ar Gredyd Treth Plant). 
Mae canllawiau ar dudalen olaf y ffurflen i’w 
helpu. Efallai y bydd HMRC neu DWP yn cysylltu â 
chi i gadarnhau eich dilysiad. 
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Mwy o wybodaeth
Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/
hmrc/ctc-exceptions a www.gov.uk/guidance/
universal-credit-and-families-with-more-than-2-
children-information-for-claimants

Atodiad
Trefniadau gofalu ffurfiol di-riant 
Mae eithriad yn berthnasol os oes gan yr hawlydd 
unrhyw un o’r trefniadau canlynol mewn perthynas 
â’r plentyn ifanc neu’r person ifanc cymwys 
perthnasol (neu a wnaeth hynny cyn i’r person ifanc 
gymwys troi’n 16, ac maent wedi bod yn gyfrifol 
amdanynt yn barhaus ers y cyfnod hwnnw):

Cymru a Lloegr
• Gorchymyn Trefniant Plentyn
• Penodiad fel gwarcheidwad
• Gorchymyn Gwarcheidwad Arbennig 
• Hawl i Lwfans Gwarcheidwad
Yr Alban
•  “Kinship Care Order” (fel y’i diffinnir yn adran 72 

(1) o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc (Yr Alban) 2014)
• Penodiad fel Gwarcheidwad
•   Gorchymyn Parhaol     

(sy’n rhoi un neu fwy o gyfrifoldebau rhiant neu 
hawliau rhiant yn yr hawlydd)

• Hawl i Lwfans Gwarcheidwad
Gogledd Iwerddon
• Gorchymyn Preswylio
• Penodiad fel Gwarcheidwad
• Hawl i Lwfans Gwarcheidwad


