
Beth yw’r meini prawf ar gyfer cael prydau ysgol am ddim?

Mae hawl gan blant i rieni sy'n derbyn y taliadau cymorth canlynol dderbyn prydau

ysgol am ddim mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru:

 Cymhorthdal Incwm

 Lwfans Ceisio Gwaith - yn seiliedig ar Incwm

 Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth - yn seiliedig ar incwm

 Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydyn nhw'n gymwys i gael Credyd Treth 

Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190. (Cyllid a Thollau 

Ei Mawrhydi sy’n gyfrifol am asesu lefel yr incwm blynyddol.)

 Yr Elfen Credyd Gwarant ar Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth.

 Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau ychwanegol y 

gallunigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i

dderbynCredyd Treth Gwaith ddod i ben.

 Credyd Cynhwysol

Mae pobl ifanc sy’n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, 

Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm neu  Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar 

Incwm, drwy eu hawl eu hunain, hefyd yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim.   

Pwy sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim?

Caiff disgybl brydau ysgol am ddim pan fydd y rhiant neu’r disgybl yn bodloni’r meini

prawf a phan fydd y rhiant neu’r disgybl wedi gwneud cais am brydau ysgol am ddim

neu pan fydd rhywun wedi gwneud cais ar eu rhan. (Fel arfer, perthynas neu ffrind

neu rywun sy’n gweithio gyda’r teulu, er enghraifft cynrychiolydd o’r ganolfan Cyngor

ar Bopeth, yw’r person sy’n gweithredu ar ran y rhiant neu’r disgybl er mwyn eu

helpu i gael yr holl fuddiannau y gallent fod â hawl iddyn nhw).

Ar ba oed y gall plentyn/person ifanc gael prydau ysgol am ddim?

Mae prydau am ddim ar gael i unrhyw ddisgybl amser llawn sydd yn dal yn yr 

ysgolac sy’n gymwys. Mae hynny’n cynnwys plant meithrin sy’n mynychu am

ddiwrnod cyfan a hefyd disgyblion chweched dosbarth.

Nid oes prydau am ddim ar gael i fyfyrwyr mewn sefydliadau addysg bellach.

Dylai myfyrwyr Addysg Bellach o gartrefi incwm isel gysylltu â'r Swyddog Cymorth I 

Fyfyrwyr yn y Sefydliad y maent yn ei fynychu, gan ei bod yn bosib bod cymorth ar

gael gyda chostau prydau.



Sut y gall rhiant wneud cais am brydau ysgol am ddim i’w blentyn?

Gall rhiant gasglu ffurflen o ysgol y plentyn neu gysylltu â’r awdurdod lleol.

A all awdurdod lleol gofrestru disgybl i gael prydau ysgol am ddim, os yw’n

gwybod fod y rhiant/gofalwr yn gymwys, a hynny heb fod cais wedi dod i law?

Nid oes modd caniatáu prydau ysgol am ddim heb fod cais am hynny wedi dod i law

gan y rhiant neu’r disgybl neu gan rywun sy’n gweithio ar eu rhan. Caiff awdurdod

lleol gysylltu â rhiant/gofalwr i ofyn iddyn nhw a hoffent wneud cais am brydau Ysgol 

am ddim i’w plentyn/plant.

Beth yw’r rheolau newydd ynglŷn â Chredydau Treth Gwaith?

Nid yw teuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith yn gymwys i gael prydau Ysgol 

am ddim.

Ers 6 Ebrill 2012 bu newidiadau yn y rheolau’n gysylltiedig â’r Credyd Treth Gwaith.

Yn achos cyplau gydag o leiaf un plentyn, bydd yn rhaid iddynt weithio o leiaf 24 awr

yr wythnos ar y cyd er mwyn bod yn gymwys i dderbyn credyd treth gwaith.

Golyga hyn:

 os yw’r ddau riant yn gweithio, rhaid i’w horiau gwaith wythnosol ar y cyd â’I 

gilydd, fod yn 24 awr o leiaf, gydag un rhiant yn gweithio 16 awr o leiaf

 os mai un rhiant yn unig sy’n gweithio, rhaid i’r person hwnnw weithio 24 awr

yr wythnos o leiaf.

Bydd rhieni sengl yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith os

ydynt yn gweithio 16 awr o leiaf yr wythnos.

Cyfrifoldeb Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) o hyd yw Credyd Treth Gwaith, ac

mae hawl unigolyn yn cael ei asesu yn unol â nifer o feini prawf, gan gynnwys nifer y

plant sy'n ddibynnol, oedran yr hawlydd ac incwm blynyddol. I gael rhagor o

wybodaeth am Gredyd Treth Gwaith, ewch i wefan HMRC.

Mae’r hawl i dderbyn y credyd treth gwaith yn basbort i hawlio nifer o fudd-daliadau.

Mae’n bosibl y bydd unigolyn yn teimlo bod ei hawl i dderbyn credyd treth gwaith yn

ei adael o dan anfantais ariannol. Os felly dylai ymweld â'i Ganolfan Byd Gwaith I 

weld a ydyw’n derbyn y cymorth ariannol mwyaf priodol.



Pan fydd rhiant yn cael Credyd Treth Gwaith, sut mae gwybod a yw incwm

blynyddol y teulu yn llai na £16,190?

Wrth gyfrifo hawl i dderbyn credydau treth, bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

(HMRC) yn edrych ar 'enillion trethadwy' teulu. Mae rhai budd-daliadau, fel

budddaliadau analluogrwydd, yn cael eu hystyried yn incwm trethadwy. Fodd bynnag  

mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw, gan gynnwys y rheini sy'n rhoi'r hawl i gael prydau

ysgol am ddim, yn ddi-dreth.

Felly, nid yw budd-daliadau di-dreth yn cael eu hystyried wrth bennu a ydy unigolyn

sy'n cyflwyno cais o dan y trothwy ‘incwm’ o £16,190. Ceir mwy o fanylion ar wefan

HMRC ynghylch pa fudd-daliadau sy’n incwm trethadwy a pha rai nad ydyn nhw'n

drethadwy.

Golyga’r newidiadau i reolau HMRC a fydd yn weithredol o 6 Ebrill 2012 ymlaen y

bydd HMRC, lle bydd incwm teulu yn lleihau yn ystod y flwyddyn, yn anwybyddu’r

£2,500 cyntaf o ostyngiad wrth gyfrifo’r incwm blynyddol at ddibenion credyd treth.

Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os yw incwm teulu sy’n derbyn £18,000 y flwyddyn

yn gostwng £3,000 i £15,000, yna bydd HMRC yn anwybyddu’r £2,500 cyntaf ac

wedi hynny yn defnyddio’r incwm ‘deilliedig’ o £17,500 am weddill y flwyddyn dreth.

Caiff ‘incwm blynyddol’ y teulu o £15,000 ei newid y flwyddyn dreth ganlynol.

Beth sy’n digwydd pan fydd amgylchiadau’r teulu yn newid?

Pan mae amgylchiadau personol teulu yn newid, rhaid iddynt hysbysu Cyllid a

Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn syth. Mae hynny'n cynnwys newid:

 ran statws perthynas

 costau gofal plant

 oriau gwaith

 lefelau incwm

 amgylchiadau’r person ifanc

 os yw rhiant yn gadael y DU am gyfnod o fwy nag wyth wythnos.

Ar ôl cael gwybod am newid mewn amgylchiadau, bydd HMRC yn penderfynu a fydd

hi'n briodol ailasesu credydau treth, neu incwm. Os ydyw, bydd yn cyhoeddi

hysbysiad o ddyfarniad diwygiedig. Gallai hynny newid hawl unigolyn i gael prydau

ysgol am ddim.

Lle na fydd teulu yn derbyn mwyach y taliadau cymorth sydd wedi eu galluogi I 

hawlio prydau bwyd am ddim ar gyfer eu plentyn neu blant, dylai’r teulu gysylltu â’r

awdurdod lleol i ddweud am y newid yn eu hamgylchiadau.



Sut mae cadarnhau bod rhywun yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim?

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod system electronig i wirio cymhwysedd ar

gael ar-lein, ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru. Lle defnyddir y system, nid

oes angen i'r rheini sy'n hawlio ddarparu prawf o'u hawl i gael budd-daliadau. Drwy

ddefnyddio'r system, gellir cadarnhau a ydy hawlydd yn gymwys i dderbyn prydau

ysgol am ddim drwy ddefnyddio dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol.

Os na ddefnyddir y system, bydd rhaid i'r hawlydd ddarparu prawf o'r budd-daliadau

y mae'n eu derbyn, ac adolygu ei gais bob blwyddyn.

Sut y gall rhiant adnewyddu ei gais i gael prydau ysgol am ddim i’w blentyn?

Os yw awdurdod lleol yn defnyddio'r system electronig i wirio cymhwysedd, gellir

gwirio a ydy hawlydd yn dal i fod yn gymwys. Felly ni fydd angen i hawlydd

ailgyflwyno cais yn flynyddol. Cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol yw penderfynu pa mor

aml y dylent gynnal archwiliad i weld a oes gan y sawl sy’n hawlio prydau bwyd am

ddim ar gyfer ei blentyn neu ei blant yr hawl i wneud hynny o hyd.

Os na ddefnyddir y system, bydd angen i hawlwyr ailgyflwyno cais yn flynyddol. Mae

ceisiadau sy'n cael eu hailgyflwyno fel arfer yn cael eu hasesu ar gychwyn y

flwyddyn academaidd newydd.

Mae’n bosibl y bydd plentyn/person ifanc yn byw mewn un awdurdod lleol ond

yn mynychu ysgol mewn awdurdod arall. Pa awdurdod lleol sydd wedyn yn

gyfrifol am y prydau ysgol am ddim?

Mae’r awdurdod lle mae'r ysgol y mae'r disgybl yn ei mynychu, nid lle mae'r disgybl

yn byw yn gyfrifol am:

 ddarparu prydau ysgol am ddim

 asesu a yw hawlydd yn gymwys.

Beth sy’n digwydd pam mae plentyn/person ifanc yn symud i ysgol mewn

awdurdod lleol arall?

Pan mae plentyn/person ifanc sydd â hawl i brydau ysgol am ddim mewn un ardal

awdurdod lleol yn symud i ysgol mewn ardal awdurdod lleol arall, nid yw’r hawl I 

brydau ysgol am ddim yn symud yn awtomatig gyda’r plentyn/person ifanc. Os ydynt

yn gymwys, dylai’r rhiant/gofalwr wneud cais am brydau ysgol am ddim i’r ail

awdurdod lleol, sef lleoliad presennol y plentyn.



Mae’n bosibl y bydd rhiant yn bodloni’r meini prawf, a bod y plentyn yn

mynychu ysgol breifat. A oes rhaid i’r awdurdod lleol wedyn roi cyllid ar gyfer

prydau ysgol am ddim?

Nac oes. Mae deddfwriaeth yn mynnu y dylai awdurdodau lleol ddarparu prydau

ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys sy'n mynychu ysgolion a gynhelir.

Mae ysgolion annibynnol yng Nghymru yn cael eu rhedeg gan gwmnïau annibynnol

neu elusennau. Os bydd plentyn/person ifanc wedi cael ysgoloriaeth neu fwrsari,

dylai’r rhiant, yn y lle cyntaf, gadarnhau a yw’r arian hwnnw’n cynnwys darpariaeth ar

gyfer prydau ysgol am ddim. Os nad yw, dylai’r rhiant gadarnhau a oes mwy o

gymorth ariannol ar gael, drwy gysylltu â’r:

 corff sy’n dyfarnu’r ysgoloriaeth; neu

 yr ysgol.

Beth yw’r diffiniad o ‘riant’ at ddibenion prydau ysgol am ddim?

Mae’r diffiniad o ‘riant’ yn adran 576 o Ddeddf Addysg 1996 yn cynnwys unrhyw

berson sy’n gofalu am y plentyn. Mae hynny’n cynnwys rhieni maeth. Nid oes rhaid

i’r plentyn fod yn byw gyda’r rhiant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Nid oes gan yr awdurdod lleol ddisgresiwn: os yw’r rhiant yn bodloni’r meini prawf,

mae hawl gan y plentyn. Yna, rhaid rhoi prydau am ddim i’r plentyn.

Beth yw’r drefn pan fydd plentyn/person ifanc yn cael ei faethu?

Mae’r ddeddfwriaeth ar brydau ysgol am ddim yn caniatáu i rieni maeth hawlio

prydau ysgol am ddim. Bydd y plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim

cyhyd ag y bo’r rhiant yn derbyn budd-dal cymwys. Mae potensial i blentyn fod â

phedwar rhiant - dau riant maeth a dau riant naturiol. Os yw unrhyw un o’r rhieni

hynny’n bodloni’r meini prawf, bydd y plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am

ddim. Byddai hyn yr un mor berthnasol pe bai’r plentyn yng ngofal taid a nain neu

aelodau eraill o’r teulu.

Fodd bynnag, mae peth dryswch ynghylch y sefyllfa gyda rhieni maeth, sy’n cael

lwfans i dalu cost prydau ysgol, ymhlith pethau eraill. Mae’n bosibl y bydd y rhiant

maeth a’r awdurdod lleol yn dymuno dod i gytundeb ynghylch hyn. Galli’r plentyn

gael prydau ysgol am ddim a byddai’r elfen o’r lwfans sydd ar gyfer prydau Ysgol 

ddim yn cael ei thalu i’r rhiant maeth.

Fel arall, gallai’r rhieni maeth gytuno i beidio â hawlio’r prydau ysgol am ddim a

derbyn y lwfans llawn. Mae hwn yn fater y bydd yn rhaid i’r awdurdod a’r rhiant

maeth ei ddatrys rhyngddynt.



Os ydw i, fel rhiant, yn cael y Credyd Cynhwysol, a allaf wneud cais am brydau

ysgol am ddim ar gyfer fy mhlentyn/plant?

Gallwch. O 6 Medi 2013, mae Llywodraeth Cymru'n ychwanegu plant o deuluoedd

lle mae rhiant yn cael Credyd Cynhwysol i'r rheini sy'n gymwys i gael prydau Ysgol 

am ddim. Gallai hyn newid fodd bynnag. Caiff y meini prawf ar gyfer cael prydau

ysgol am ddim eu hadolygu a'u diwygio wrth i'r Credyd Cynhwysol gael ei gyflwyno a

chymryd lle'r budd-daliadau presennol.

Beth yw effaith agenda Diwygio Lles Llywodraeth y DU ar yr hawl i gael prydau

ysgol am ddim?

Mae agenda Diwygio Lles Llywodraeth y DU yn golygu y bydd angen meini prawf

newydd i benderfynu a oes gan blentyn/person ifanc hawl i brydau ysgol am ddim,

gan na fydd y rhan fwyaf o'r budd-daliadau sy'n caniatáu i blentyn gael prydau Ysgol 

am ddim yn bodoli mwyach o dan y Credyd Cynhwysol.

Caiff y Credyd Cynhwysol ei gyflwyno ar draws y DU rhwng 2013 a 2017. Fodd

bynnag, ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd am fanylion y broses

gyflwyno. Pan fydd gwybodaeth fanylach wedi dod i law, bydd Llywodraeth Cymru yn

gallu mynd ati i adolygu a diwygio'r meini prawf ar gyfer cael prydau ysgol am ddim.


