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System taliadau prydau 
ysgol newydd



Cyflwyniad
Croeso i’ch canllaw i’r system Fiometrig 
Heb Arian newydd a chyffrous rydym yn ei 
chyflwyno i reoli prydau ysgol yn llawer gwell.

Bydd y system newydd yn golygu na fydd 
yn rhaid i fyfyrwyr a staff dalu am brydau 
ysgol gydag arian parod mwyach. Yn hytrach, 
byddant yn gallu prynu eu prydau a byrbrydau 
drwy ddefnyddio eu hôl bys wrth y til!

Darllenwch y canllaw hwn, a fydd, gobeithio, yn 
rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
i benderfynu a ydych am i’ch plentyn/plant 
gofrestru i’r system newydd.  

Mae angen eich caniatâd arnom i wneud 
hynny, felly mae’n bwysig eich bod yn 
rhoi gwybod i ni am eich penderfyniad, yn 
ysgrifenedig, drwy’r ffurflen ganiatâd yn 
adran 10, erbyn y dyddiad cau a ddangosir 
ar y llythyr a anfonwyd gan eich ysgol. 
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Adran 1 
Felly, beth mae’r system ‘fiometrig’ newydd 
ffansi hon yn ei olygu? Mae’r system newydd 
yn ffordd arloesol ar-lein heb arian parod o 
ddefnyddio gwasanaeth arlwyo’r ysgol gan 
ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae’n 
golygu y gall yr ysgol ddarparu gwasanaeth 
arlwyo cyflymach, mwy effeithiol a mwy deniadol 
i’n myfyrwyr a staff. Mae cannoedd o ysgolion 
ledled y DU eisoes yn cael budd o’r system, gyda 
llwyddiant amlwg.

Rydym yn credu y bydd myfyrwyr yn croesawu 
elfen ‘fiometrig’ y system, lle gallant dalu am eu 
bwyd a byrbrydau drwy sganio eu hôl bys wrth 
y til a pheiriannau gwerthu bwyd! Fodd bynnag, 
ni fydd hyn at ddant pawb, felly bydd y rhai nad 
ydynt am ddefnyddio’r cyfleuster hwn yn cael 
rhif pin.

Bydd y system adnabod ôl bys wedi’i chysylltu 
â chyfrif unigol eich plentyn. Gallwch reoli a 
gwneud taliadau i’r cyfrif ar-lein neu drwy un o’r 

144 o gyfleusterau ‘PayPoint’ sydd ar gael ledled 
Caerdydd. I weld yn lle mae’r man talu agosaf, 
ewch i: www.PayPoint.co.uk/locator.aspx

Cyflwyniad i’r System Fiometrig Heb Arian



Adran 2
Mae manteision amrywiol i’r system newydd, 
gan gynnwys:

• Os oes gan eich plentyn hawl i gael prydau 
ysgol am ddim, ni fydd myfyrwyr eraill yn 
ymwybodol eu bod ar y cynllun gan y bydd 
pob myfyriwr yn cael ei drin yr un fath.

• Mae nifer o opsiynau talu cyfleus ar gael gan 
gynnwys ar-lein yn www.parentpay.com

• Nid oes angen i fyfyrwyr fynd ag arian parod 
gyda nhw i’r ysgol, gan leihau achosion o 
golli/dwyn arian a bwlio.

• Gellir adnabod ôl bys ym mhob ysgol 
uwchradd yng Nghaerdydd (unwaith y bydd y 
system wedi’i gosod), felly os byddant oddi ar 
y safle, gallant brynu prydau o hyd.

• Gallwch sicrhau mai dim ond yn ffreutur yr 
ysgol mae’r arian cinio yn cael ei wario, sy’n 
golygu y gellir sicrhau bwyd iach o safon.

• Bydd cyflymder y system newydd yn lleihau’r 
amser sy’n rhaid i fyfyrwyr ei dreulio yn ciwio, 
fel bod mwy o amser i fwyta eu cinio.

• Bydd staff arlwyo yn gallu cynllunio prydau 
ysgol yn well, gan leihau faint o fwyd sy’n cael 
ei wastraffu bob dydd.

• Gallwch gadw golwg ar arferion gwario eich 
plentyn/plant drwy’r cyfrifon ar-lein.

• Gallwch osod terfyn ar faint gall eich plentyn/
plant ei wario bob dydd.

• Bydd y cynllun yn hyrwyddo bwyta’n iach 
drwy ein hymrwymiad i Fesur Bwyta’n Iach 
mewn Ysgolion (Cymru) 2009. Mae rhagor 
o wybodaeth ar gael yn http://cymru.gov.
uk/topics/educationandskills/schoolshome/
foodandrink/appetiteforlife/
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Y manteision  

Manteision i ysgolion

Manteision i Rieni

Manteision i fyfyrwyr
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Adran 3
Byddwn yn cynnal sesiynau cofrestru yn eich ysgol, 
cyn i’r system newydd fynd yn fyw. Yn ystod y 
sesiynau hyn, dyrennir slot amser i fyfyrwyr a staff 
i fynychu sesiwn gofrestru. Yn y sesiwn hon, bydd 
gofyn iddynt roi eu bys/bys bawd ar y synhwyrydd 
biometrig ddwywaith i greu cofnod cyfatebol. 
Proses ddi-boen yw hon a dim ond ychydig 
eiliadau fydd angen i’w chwblhau. Algorithm yw’r 
wybodaeth fiometrig a gymerir, nid yr ôl bys go 
iawn. 

A fydd data fy mhlentyn yn cael ei ddiogelu?
Heb os nac oni bai. Rydym yn cymryd diogelwch data 
o ddifrif ac mae’r system newydd yn ceisio gwella’r 
ffordd rydym yn rheoli data myfyrwyr, gan gymryd 
gofal bod y data yn cael y flaenoriaeth bennaf.

Mae gennym lawer o wybodaeth eisoes drwy ein 
System Gwybodaeth Reoli (MIS). Bydd y wybodaeth 
hon yn cael ei throsglwyddo’n ddiogel i’r system 
newydd heb arian ac yn cael ei diweddaru gyda 
throsglwyddiadau awtomatig diogel rheolaidd. 
NI fydd delwedd o ôl bys eich plentyn yn cael ei 

storio. Bydd yr ysgol yn parhau i fod yn gyfrifol am y 
wybodaeth a bydd yn rheoli’r gwaith o gael gafael 
ar ddata’r myfyrwyr, ei reoli a’i ddiweddaru ar y 
system. 

Ni fydd gwybodaeth yn cael ei gwerthu, ei 
dosbarthu na’i phrydlesu i drydydd partïon. Caiff y 
wybodaeth ei defnyddio ar gyfer y system taliadau 
heb arian yn unig. Nodwch, pan fydd eich plentyn 
yn gadael yr ysgol, os bydd yn penderfynu peidio 
â defnyddio’r system fiometrig mwyach, bydd ei 
ddata yn cael ei ddileu. 

A fydd y system newydd yn cael ei hegluro i’r 
myfyrwyr?
Bydd. Bydd pob myfyriwr ac aelod o staff yn cael 
sesiwn ymwybyddiaeth a hyfforddiant fel rhan o’r 
broses gofrestru i egluro’n glir y broses a sut bydd 
y system newydd yn gweithio. Cynhelir y sesiynau 
hyn cyn i’r system newydd fynd yn fyw.

Sicrhau diogelwch

Sicrhau diogelwch



Adran 4
Sut gallaf ychwanegu credyd a monitro 
cyfrif myfyrwyr?
Gallwch reoli cyfrif ar-lein drwy www.parentpay.
com, gan wneud taliadau a chadw golwg 
ar bryniannau. Fel arall, gallwch wneud cais 
i gael cerdyn PayPoint. Gellir ei ddefnyddio 
i ychwanegu taliadau at gyfrif eich plentyn 
yn eich siopau PayPoint lleol. Ewch i: www.
PayPoint.co.uk/locator.aspx  i weld lleoliadau y 
siopau hyn. Fel arall, gellir gwneud taliadau drwy 
uned ailbrisiad (system llwytho arian parod) yn 
yr ysgol. Ni fydd staff yr ysgol yn gallu derbyn 
unrhyw arian parod ac efallai y cyfyngir ar yr 
adegau y gellir llwytho arian parod.

Terfynau gwario dyddiol
Bydd terfyn gwario o £7 i flynyddoedd 7 i 10, 
a £15 i flynyddoedd 12 a 13 yn cael ei osod yn 
awtomatig i bob cyfrif. Fodd bynnag, gallwch 
osod eich terfyn eich hun drwy gysylltu â’r ysgol 
yn ysgrifenedig.

Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod gan 
gyfrif myfyrwyr ddigon o arian i dalu am 
brydau ysgol, felly edrychwch yn rheolaidd ar 
y balans. Neu, fel arall, beth am gofrestru ar 
gyfer rhybuddion awtomataidd a/neu daliadau 
ychwanegol awtomataidd. Gellir trefnu hyn 
drwy www.parentpay.com

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn colli fy 
ngherdyn PayPoint neu fanylion cyfrif?  
Peidiwch â phoeni - cysylltwch â’ch ysgol a 
byddwn yn trefnu i chi gael cerdyn newydd 
ac i fanylion eich cyfrif gael eu hailosod. 
Fodd bynnag, rydym yn eich annog i gadw’r 
manylion hyn mor ddiogel â phosibl i leihau’r 
posibilrwydd o hyn ddigwydd. 
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Rheoli cyfrif myfyriwr

Taliadau syml
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Adran 5
Os oes gan fyfyriwr hawl i gael prydau ysgol, 
bydd yn cael ei gynnwys yn rhan o’r system 
newydd.

Y peth da am y system newydd yw y bydd pob 
myfyriwr yn cael ei drin yr un fath wrth brynu ei 
brydau a’i fyrbrydau yn yr ysgol.

Bydd y system adnabod bys/bawd newydd yn 
golygu na fyddwch yn gallu gweld pa fyfyrwyr 
sy’n cael prydau ysgol am ddim, a fydd yn cael ei 
groesawu gan fyfyrwyr a rhieni/gofalwyr.

Rhoddir cyfrif i bob myfyriwr sydd â hawl i gael 
prydau ysgol am ddim, a byddwch yn gallu ei 
reoli. Bydd arian am bryd ysgol am ddim yn cael 
ei gredydu ar y cyfrif bob dydd fel rhan o’r cynllun 
prydau ysgol am ddim.  Os hoffech ychwanegu at 
y swm hwn, trowch i adran 4 o’r llyfryn hwn. 

Os hoffech wybod a oes hawl gan fyfyriwr 
gael Prydau Ysgol Am Ddim, anfonwch e-bost 
i prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk neu 
ffoniwch 2087 2073.

Prydau Ysgol Am Ddim

Mynediad i brydau ysgol am ddim



Adran 6
Mae gan y system newydd bolisi ymuno (‘optio 
mewn’) ar gyfer yr elfen fiometrig. Felly, mae 
angen eich caniatâd arnom i osod myfyrwyr ar 
y system newydd.

Os ydych yn hapus i’ch plentyn/plant gael eu 
cynnwys, llofnodwch y ffurflen ar ddiwedd y 
llyfryn hwn a dychwelwch hi erbyn y dyddiad cau 
yn y llythyr a anfonwyd gan eich ysgol.  

Beth allaf ei wneud os nad wyf am i’m 
plentyn/plant fod yn rhan o’r cynllun?
Os byddai’n well gennych i’ch plentyn beidio 
â chael ei gynnwys yn rhan fiometrig y system 
h.y. adnabod ôl bys, rhowch wybod i ni yn 
ysgrifenedig. Mae hyn yn golygu y caiff eich 
plentyn/plant rif PIN i brynu prydau/byrbrydau 
yn lle hynny.  Bydd angen iddo gofio’r rhif pin 
a pheidio â’i rannu. Nid yw rhifau pin yr un mor 
ddiogel ag adnabyddiaeth fiometrig. 

A all myfyrwyr ddod â’u pecyn cinio eu 
hunain?
Gallant. Er ein bod yn argymell bod myfyrwyr 
yn dal i gofrestru â’r system newydd er mwyn 
prynu diod neu fyrbryd iach o wasanaeth 
arlwyo’r ysgol. 

Rheoleiddir defnydd o systemau biometrig 
mewn ysgolion gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 
2012.

Bob dydd mae hefyd opsiwn prif bryd o fwyd, 
pryd arbennig y Cogydd ac opsiwn llysieuol, 
arlwyo am bob angen dietegol. I roi syniad i chi 
o’r hyn sydd ar gael ewch i www.caerdydd.gov.
uk/arlwyo
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Eich dewisiadau, eich penderfyniad 
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Adran 7
Beth fyddai’n digwydd os bydd methiant 
technegol gyda’r system? A fyddai fy 
mhlentyn/plant yn gallu cael eu prydau ysgol 
o hyd?
Er nad ydym yn disgwyl i’r system fethu, gyda’r 
system wedi’i sefydlu mewn cannoedd o ysgolion 
ledled Cymru a Lloegr, mae’r gweithdrefnau 
wrth gefn wedi bod yn ddibynadwy iawn. Fodd 
bynnag, mewn achos brys, pan na fydd technoleg 
yn gweithio, byddem yn defnyddio system logio 
â llaw am y diwrnod hwnnw a chofnodi’r hyn 
a brynwyd gan y myfyrwyr a nodi eu manylion 
yn erbyn pob cyfrif at ddibenion debyd. Gallwch 
fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn gwneud 
popeth posibl i sicrhau bod y myfyrwyr yn cael eu 
bwyd ar y diwrnod hwnnw.

A all pob myfyriwr ddefnyddio’r system?
Ydy. Un o fanteision y system newydd yw nad 
yw’n gwahaniaethu rhwng myfyrwyr. Rydym 
wedi cynnal asesiad o effaith ar gydraddoldeb i 
sicrhau bod hygyrchedd o safon uchel iawn.

Er enghraifft, ni ellir adnabod y rhai sydd â hawl i 
gael prydau ysgol am ddim. Hefyd, gellir darparu 
ar gyfer rhai sydd ag ystyriaethau mynediad 
i sicrhau bod pob myfyriwr a staff yn cael 
gwasanaeth o’r un safon.

Os oes gan fyfyrwyr ofynion arbennig, rhowch 
wybod, a gallwn sicrhau bod y system yn cael 
ei sefydlu i ddiwallu’r anghenion hynny cyn iddi 
fynd yn fyw.

Technoleg



Adran 8
Ni fydd newidiadau yn cael eu gwneud i’r 
fwydlen ar ôl cyflwyno’r system newydd. Rydym 
yn ymrwymedig i gefnogi cynllun Mesur Bwyta’n 
Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 Llywodraeth 
Cymru, sy’n annog dewisiadau iach a blasus i 
fyfyrwyr a staff. 

Bob dydd, bydd opsiwn prif bryd, pryd arbennig 
y cogydd ac opsiwn llysieuol, gan ddarparu 
ar gyfer anghenion deietegol gwahanol. I 
gael syniad o’r hyn sydd ar gael ewch i www.
caerdydd.gov.uk/arlwyoysgolion

Bydd gan rai o’n hysgolion beiriannau gwerthu 
a fydd yn cynnig opsiynau iach, gan gynnwys 
dŵr, sudd ffrwythau siwgr isel, ysgytlaethau 
braster isel a detholiad o ddiodydd poeth. 

Gallwch weld bwydlen yr ysgol yn llawn yn www.
caerdydd.gov.uk/arlwyoysgolion 
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System newydd, bwydlen newydd?
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Adran 9
Os oes gennych gwestiynau ar ôl darllen y llyfryn 
hwn, e-bostiwch arlwyodiarian@caerdydd.gov.uk

Mae llawer mwy o wybodaeth ar gael yn www.
caerdydd.gov.uk/arlwyodiarian

Cysylltu â ni



Enw plentyn 1                                                     Blwyddyn

Enw plentyn 2                                                     Blwyddyn

Enw plentyn 3                Blwyddyn

Enw plentyn 4                          Blwyddyn

Enw’r rhiant

Llofnod

Dyddiad

Sylwadau

Adran 10
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Ffurflen ganiatâd
Ystyriwch yr opsiynau a dychwelwch y ffurflen atom, wedi’i llofnodi, erbyn y dyddiad a ddangosir ar y 
llythyr a anfonwyd gan eich ysgol. Rwy’n cytuno i’r telerau ac amodau ac yn awdurdodi fy mhlentyn/
plant i gael eu cynnwys yn y System Fiometrig Heb Arian. 


