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Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.   



 

Cefnogaeth Ariannol ar gyfer Pobl Ifanc  

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi popeth y mae’n rhaid i 

awdurdodau lleol (cynghorau) yng Nghymru ei wneud i gynorthwyo pobl sydd angen gofal a 

chefnogaeth.   

Mae'r Ddeddf wedi ei rhannu mewn i 11 rhan. Mae Rhan 6 o’r Ddeddf yn helpu i sicrhau fod pobl 

ifanc sydd wedi derbyn gofal yn cael y gefnogaeth i symud ymlaen i allu byw yn annibynnol. Mae’r 

cyngor a chefnogaeth y mae’r rhai sy’n gadael gofal yn ei dderbyn yn dibynnu ar eu hoedran a’u 

statws wrth adael gofal.  

Er mwyn i’r rhai sy’n gadael gofal gael cefnogaeth gan awdurdod lleol, rhaid i’r person ifanc fod wedi 

derbyn gofal gan yr awdurdod lleol am gyfnod penodol o amser o fewn ystod oedran penodol.  

Cyfnod o 13 wythnos rhwng 14 ac 16 mlwydd oed yw’r meini prawf ar hyn o bryd.  

Mae’r Ddeddf yn nodi’r lefelau gwahanol o gefnogaeth a elwir yn gategorïau. Mae gan bob categori 

hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Categori 1* Unigolyn 16 neu 17 oed sy’n derbyn gofal gan Ofal Cymdeithasol o dan 
drefniant Statudol neu Wirfoddol ac sydd wedi derbyn gofal am gyfnod o 
fwy na 13 wythnos.  

Categori 2*  Unigolyn 16 neu 17 oed sydd wedi dewis peidio â derbyn rhagor o ofal gan 
Ofal Cymdeithasol o dan drefniant Statudol neu Wirfoddol ond sydd dal 
eisiau cefnogaeth i Adael Gofal.  
 

Categori 3* Unrhyw un sy’n gadael gofal dros 18 oed sydd eisiau cefnogaeth ar ôl 
Gadael Gofal.  

Categori 4* Rhywun sydd wedi gadael gofal rhwng 18 a 24 oed sydd yn cysylltu i gael 
cefnogaeth i ddychwelyd i addysg neu hyfforddiant.  

Categori 5* Person ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd wedi derbyn gofal yn y gorffennol o 
dan Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig. 

Categori 6* Person ifanc rhwng 16 a 21 oed a dderbyniodd ofal ar un adeg, ond a 
ddychwelodd adref cyn iddynt fod yn 14 oed.  
 

 

*Os nad ydych chi’n sicr beth mae’r categorïau’n eu golygu neu pa gategori sy’n berthnasol i chi, 

cysylltwch â’ch Gweithiwr Cymdeithasol neu Ymgynghorydd Personol.  

Yr isafswm y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei wneud yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 yw: 

 darparu lwfans cynnal gadael gofal (yr un swm â Chymhorthdal Incwm / Lwfans Ceisio 

Gwaith/ Credyd Cynhwysol)  

 darparu lleoliad / llety addas a phriodol neu digon o arian i sicrhau’r llety (hyd at 18 oed) 



 

 penodi Ymgynghorydd Personol i bobl ifanc yng nghategorïau 1, 2, 3 a 4.  

Dylid llunio cynllun llwybr i bobl ifanc yng nghategorïau 1, 2, 3 a 4 hefyd.  

Mae rhagor o fanylion am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i bobl ifanc ar gael yn y taflenni 

gwybodaeth isod, wedi’u rhannu i’r categorïau a nodwyd uchod:   

Categori 1 

Categori 2 

Categori 3 

Categori 4 

Categori 5 

Categori 6 

Gallwn ddarparu fersiwn lawn o Bolisi Cymorth Ariannol CBSW ar gais. 

 I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae 

Crynodeb i Bobl Ifanc ar gael ar-lein: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-

06/deddf-gwasanaethau-cymdeithasol-a-llesiant-cymru-crynodeb-i-bobl-ifanc.pdf 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/deddf-gwasanaethau-cymdeithasol-a-llesiant-cymru-crynodeb-i-bobl-ifanc.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/deddf-gwasanaethau-cymdeithasol-a-llesiant-cymru-crynodeb-i-bobl-ifanc.pdf


 

Cefnogaeth Ariannol i Bobl Ifanc  

Categori 1 Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r lefelau gwahanol o 
gefnogaeth sy’n cael eu galw’n ‘gategorïau’ ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Mae gan bob categori 
hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Categori 1 yw’r rhai sy’n gadael gofal yn 16 neu 17 oed sy’n derbyn gofal gan Ofal Cymdeithasol o 
dan drefniant Statudol neu Wirfoddol, ac sydd wedi derbyn gofal am gyfnod o fwy na 13 wythnos. 
Mae’r tabl a restrir isod yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael i blant Categori 1 – plant 16/17 oed 
sydd yn dal i dderbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol.  

Egluro’r Acronymau: 

GC - Gofal Cymdeithasol 

AU - Addysg Uwch 

LCG - Lwfans Ceisio Gwaith 

LCC - Lwfans Cymorth Cyflogaeth 

CI - Cymhorthdal Incwm 

CC - Credyd Cynhwysol 

NEET - Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Amh. - Amherthnasol 

 

Dull o dalu – I ddechrau, dylai gofalwyr maeth gefnogi pobl ifanc i agor cyfrif banc gan mai’r bwriad 
yw y bydd y mwyafrif o daliadau’n mynd yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Serch hynny, fe all Gofal 
Cymdeithasol dalu’r bobl ifanc trwy ddulliau eraill ar adegau e.e. siec neu arian parod.  

Pobl Ifanc sydd â Gwarant heb Fechnïaeth i’w harestio – Ni all Gofal Cymdeithasol ddarparu 
cefnogaeth ariannol a bydd yn annog a chefnogi’r person ifanc i fynd at yr heddlu.  

   



 

 
Cefnogaeth ariannol ar gyfer y rhai yng nghategori 1 sy’n gadael gofal – plant 16 neu 17 oed sy’n derbyn gofal gan Ofal Cymdeithasol o dan drefniant 
Statudol neu Wirfoddol ac sydd wedi derbyn gofal am gyfnod o fwy na 13 wythnos.  
 
 Plant 16/17 oed mewn gofal maeth Plant 16/17 oed mewn gofal preswyl Plant 16/17 oed mewn llety â 

chymorth / yn byw yn annibynnol  

LCG/CI/CC/LCC/ lwfans wythnosol gan 
Ofal Cymdeithasol i Blant  

Yn derbyn lwfans maethu.  
Ac eithrio pobl ifanc a rhieni sengl sâl 
ac anabl – gallant hawlio CI neu LCC. 

Telir lwfansau i’r person ifanc trwy 
ddarparwr gofal preswyl. 

Hyd at Lwfans Ceisio Gwaith hyd at 18 
oed oni bai eu bod yn ennill neu’n 
derbyn lwfans hyfforddiant sy’n fwy na 
£50 yr wythnos. Wedi hynny, am bob £2 
y byddant yn ei ennill, fe dynnir £1.  
Rhaid gwneud unrhyw gais am ddillad 
drwy’r panel cyllid.  

Cost llety 
 
 

Y gofalwr maeth yn derbyn lwfansau 
maethu 

Telir y darparwr gofal preswyl yn 
uniongyrchol 
 

Telir y darparwr Tai yn uniongyrchol.  
Llety â Chefnogaeth – talu rhent o £20 
yr wythnos eu hunain 
Lleoliadau Lled Annibynnol –talu rhent o 
£10 yr wythnos eu hunain 

LCA (16-19) mewn addysg neu 
hyfforddiant yng Nghymru 

Ydi Ydi Ydi 

Grant Cartrefi Cyntaf (ar gael nes eu 
bod yn 21 oed ac fe’i ystyrir tan 24 oed 
os nad yw wedi’i wario)  

Amherthnasol Amherthnasol Dim mwy na £2,000  

Bondiau Llety a Thalu Rhent Ymlaen 
Llaw (hyd at 21 oed) 

Amherthnasol   Amherthnasol Os nad oes dewis arall – bydd GC yn 
ystyried cefnogaeth ariannol ar ffurf 
bondiau llety a thalu rhent ymlaen llaw.  

Cefnogaeth i gael gwaith a hyfforddiant  Hyd at £250 y flwyddyn. Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Hyd at £250 y flwyddyn.  Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Hyd at £250 y flwyddyn.  Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Bwrsari AU Untro Amherthnasol Amherthnasol Gwneir y penderfyniad yn y panel cyllid 
a chaiff ei gymeradwyo gan y Pennaeth 
Gwasanaeth. 

Bwrsari Ôl-radd Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Gwersi gyrru Bydd GC yn talu am drwydded yrru 
dros dro ac un prawf theori neu brawf 
beic modur gorfodol. Ar ôl iddynt 
basio’r prawf theori, bydd GC yn talu 

Bydd GC yn talu am drwydded yrru 
dros dro ac un prawf theori neu brawf 
beic modur gorfodol. Ar ôl iddynt 
basio’r prawf theori, bydd GC yn talu 

Bydd GC yn talu am drwydded yrru dros 
dro ac un prawf theori neu brawf beic 
modur gorfodol. Ar ôl iddynt basio’r 
prawf theori, bydd GC yn talu am bump 



 

 

 

am bump gwers gyrru ac am un prawf 
gyrru. Rhaid i’r person ifanc fod yn 
ymgysylltu mewn addysg, hyfforddiant 
neu waith cyn iddynt allu manteisio ar 
y gefnogaeth hon.  

am bump gwers gyrru ac am un prawf 
gyrru. Rhaid i’r person ifanc fod yn 
ymgysylltu mewn addysg, hyfforddiant 
neu waith cyn iddynt allu manteisio ar 
y gefnogaeth hon.  

gwers gyrru ac am un prawf gyrru. 
Rhaid i’r person ifanc fod yn ymgysylltu 
mewn addysg, hyfforddiant neu waith 
cyn iddynt allu manteisio ar y 
gefnogaeth hon.  

Llun Adnabod/Tystysgrifau Geni  Tystysgrif geni a llun adnabod dilys Tystysgrif geni a llun adnabod dilys Tystysgrif geni a llun adnabod dilys 

Penblwyddi a Nadolig Yn unol â’r cyfraddau maethu y 
cytunwyd. 

Yn unol â’r cyfraddau maethu y 
cytunwyd. 

£50 ar gyfer Penblwyddi yn 18 a 21, a 
£25 ar gyfer Penblwyddi eraill a Nadolig 
hyd at eu 18fed Penblwydd.  

Yn y Ddalfa/ Yn yr Ysbyty Bydd Gofal Cymdeithasol yn 
ychwanegu at gyflogau o Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc o £5 yr wythnos, a 
delir yn fisol tuag at bethau ymolchi a 
melysion. Bydd GC hefyd yn talu £5 yr 
wythnos am bob wythnos maent yn y 
ddalfa i’w dalu fel grant dillad (hyd at 
£200). Bydd Person Ifanc hefyd yn 
derbyn lwfansau penblwydd a Nadolig 
(fel uchod).  

Bydd Gofal Cymdeithasol yn 
ychwanegu at gyflogau o Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc o £5 yr wythnos, a 
delir yn fisol tuag at bethau ymolchi a 
melysion. Bydd GC hefyd yn talu £5 yr 
wythnos am bob wythnos maent yn y 
ddalfa i’w dalu fel grant dillad (hyd at 
£200). Bydd Person Ifanc hefyd yn 
derbyn lwfansau penblwydd a Nadolig 
(fel uchod).  

Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u 
hanghenion i ganfod a oes angen 
cefnogaeth ariannol.   

Beichiogrwydd, mamolaeth a 
thadolaeth (hyd at 21 oed) 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau 
cynnar hanfodol ar gyfer y babi.  
 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau 
cynnar hanfodol ar gyfer y babi.  

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau cynnar 
hanfodol ar gyfer y babi.  

Cyswllt â’r teulu - rhieni biolegol neu 
ofalwyr maeth blaenorol (ddim mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant hyd 
at 21) 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur.  

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Arian wrth gefn ac argyfyngau Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 

Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 

Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 



 

Cefnogaeth Ariannol i Bobl Ifanc  

Categori 2 Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r lefelau gwahanol o 
gefnogaeth sy’n cael eu galw’n ‘gategorïau’ ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Mae gan bob categori 
hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Categori 2 yw’r rhai sy’n gadael gofal sy’n 16 neu 17 oed sydd wedi dewis peidio â derbyn rhagor o 

ofal gan Ofal Cymdeithasol o dan drefniant Statudol neu Wirfoddol ond sydd dal eisiau cefnogaeth ar 

ôl Gadael Gofal.  

 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc yng nghategori 2 drwy:  

 ddarparu digon o arian iddynt allu byw  

 sicrhau fod ganddynt lety addas 

 rhoi cefnogaeth iddynt mewn cysylltiad ag addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  

Mae’r tabl isod yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael i blant Categori 2 – rhai 16/17 oed sydd wedi 
gadael gofal neu sydd ddim eisiau derbyn gofal bellach.  

Egluro’r Acronymau: 

GC - Gofal Cymdeithasol 

AU - Addysg Uwch 

LCG - Lwfans Ceisio Gwaith 

LCC - Lwfans Cymorth Cyflogaeth 

CI - Cymhorthdal Incwm 

CC - Credyd Cynhwysol 

NEET - Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Amh. - Amherthnasol 

Dull o dalu – I ddechrau, dylai gofalwyr maeth gefnogi pobl ifanc i agor cyfrif banc gan mai’r bwriad 
yw y bydd y mwyafrif o daliadau’n mynd yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Serch hynny, fe all Gofal 
Cymdeithasol dalu’r bobl ifanc trwy ddulliau eraill ar adegau e.e. siec neu arian parod.  

Pobl Ifanc sydd â Gwarant heb Fechnïaeth i’w harestio – Ni all Gofal Cymdeithasol ddarparu 
cefnogaeth ariannol a bydd yn annog a chefnogi’r person ifanc i fynd at yr heddlu. 



Cefnogaeth Ariannol – Categori 2 y Rhai sy’n Gadael Gofal 
 

 
Cefnogaeth ariannol ar gyfer y rhai yng nghategori 2 sy’n gadael gofal – plant 16 neu 17 oed sydd wedi dewis peidio â derbyn rhagor o ofal gan Ofal 
Cymdeithasol o dan drefniant Statudol neu Wirfoddol ond sydd dal eisiau cefnogaeth ar ôl Gadael Gofal.  
 Plant 16/17 oed mewn gofal maeth Plant 16/17 oed mewn gofal preswyl Plant 16/17 oed mewn llety â 

chymorth 

LCG/CI/CC/LCC/ lwfans wythnosol gan 
Ofal Cymdeithasol i Blant  

Yn derbyn lwfans maethu.  
Ac eithrio pobl ifanc a rhieni sengl sâl 
ac anabl – gallant hawlio CI neu LCC. 

Telir lwfansau i’r person ifanc trwy 
ddarparwr gofal preswyl. 

Hyd at Lwfans Ceisio Gwaith hyd at 18 
oed oni bai eu bod yn ennill neu’n 
derbyn lwfans hyfforddiant sy’n fwy na 
£50 yr wythnos. Wedi hynny, am bob £2 
y byddant yn ei ennill, fe dynnir £1.  
Rhaid gwneud unrhyw gais am ddillad 
drwy’r panel cyllid.  

Cost llety 
 
 

Y gofalwr maeth yn derbyn lwfansau 
maethu. 

Telir y darparwr gofal preswyl yn 
uniongyrchol. 
 

Telir y darparwr Tai yn uniongyrchol.  
Llety â Chefnogaeth – talu rhent o £20 
yr wythnos eu hunain 
Lleoliadau Lled Annibynnol – talu rhent 
o yr wythnos eu hunain 

LCA (16-19) mewn addysg neu 
hyfforddiant yng Nghymru 

Ydi Ydi Ydi 

Grant Cartrefi Cyntaf (ar gael nes eu 
bod yn 21 oed ac fe’i ystyrir tan 24 oed 
os nad yw wedi’i wario)  

Amherthnasol Amherthnasol Dim mwy na £2,000  

Bondiau Llety a Thalu Rhent Ymlaen 
Llaw (hyd at 21 oed) 

Amherthnasol   Amherthnasol Os nad oes dewis arall – bydd GC yn 
ystyried cefnogaeth ariannol ar ffurf 
bondiau llety a thalu rhent ymlaen llaw.  

Cefnogaeth i gael gwaith a hyfforddiant  Hyd at £250 y flwyddyn. Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Hyd at £250 y flwyddyn.  Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Hyd at £250 y flwyddyn.  Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Bwrsari AU Untro Amherthnasol Amherthnasol Gwneir y penderfyniad yn y panel cyllid 
a chaiff ei gymeradwyo gan y Pennaeth 
Gwasanaeth. 

Bwrsari Ôl-radd Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Gwersi gyrru Bydd GC yn talu am drwydded yrru 
dros dro ac un prawf theori neu brawf 
beic modur gorfodol. Ar ôl iddynt 
basio’r prawf theori, bydd GC yn talu 
am bump gwers gyrru ac am un prawf 

Bydd GC yn talu am drwydded yrru 
dros dro ac un prawf theori neu brawf 
beic modur gorfodol. Ar ôl iddynt 
basio’r prawf theori, bydd GC yn talu 
am bump gwers gyrru ac am un prawf 

Bydd GC yn talu am drwydded yrru dros 
dro ac un prawf theori neu brawf beic 
modur gorfodol. Ar ôl iddynt basio’r 
prawf theori, bydd GC yn talu am bump 
gwers gyrru ac am un prawf gyrru. 



Cefnogaeth Ariannol – Categori 2 y Rhai sy’n Gadael Gofal 
 

gyrru. Rhaid i’r person ifanc fod yn 
ymgysylltu mewn addysg, hyfforddiant 
neu waith cyn iddynt allu manteisio ar 
y gefnogaeth hon.  

gyrru. Rhaid i’r person ifanc fod yn 
ymgysylltu mewn addysg, hyfforddiant 
neu waith cyn iddynt allu manteisio ar 
y gefnogaeth hon.  

Rhaid i’r person ifanc fod yn ymgysylltu 
mewn addysg, hyfforddiant neu waith 
cyn iddynt allu manteisio ar y 
gefnogaeth hon.  

Llun Adnabod/Tystysgrifau Geni  Tystysgrif geni a llun adnabod dilys Tystysgrif geni a llun adnabod dilys Tystysgrif geni a llun adnabod dilys 

Penblwyddi a Nadolig Yn unol â’r cyfraddau maethu y 
cytunwyd. 

Ar gyfer lleoliadau preswyl y tu allan i’r 
sir, bydd y swm yn cael ei gynnwys fel 
rhan o’r contract rhwng y darparwr 
preswyl a’r Awdurdod Lleol. Caiff y 
swm a delir i’r plentyn ei bennu gan 
bolisïau’r darparwr gofal preswyl.   

£50 ar gyfer Penblwyddi yn 18 a 21, a 
£25 ar gyfer Penblwyddi eraill a Nadolig 
hyd at eu 18fed Penblwydd.  

Yn y Ddalfa/ Yn yr Ysbyty Bydd Gofal Cymdeithasol yn 
ychwanegu at gyflogau o Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc o £5 yr wythnos, a 
delir yn fisol tuag at bethau ymolchi a 
melysion.  
Gall person ifanc gyflwyno cais am 
ddillad o hyd at £100 mewn cyfnod o 6 
mis.  
Bydd person ifanc hefyd yn derbyn 
lwfansau Penblwydd a Nadolig hefyd 
(fel uchod).  

Bydd Gofal Cymdeithasol yn 
ychwanegu at gyflogau o Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc o £5 yr wythnos, a 
delir yn fisol tuag at bethau ymolchi a 
melysion.  
Gall person ifanc gyflwyno cais am 
ddillad o hyd at £100 mewn cyfnod o 6 
mis.  
Bydd person ifanc hefyd yn derbyn 
lwfansau Penblwydd a Nadolig hefyd 
(fel uchod).  

Amherthnasol 

Beichiogrwydd, mamolaeth a 
thadolaeth (hyd at 21 oed) 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau 
cynnar hanfodol ar gyfer y babi.  

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau 
cynnar hanfodol ar gyfer y babi.  

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau cynnar 
hanfodol ar gyfer y babi.  

Cyswllt â’r teulu - rhieni biolegol neu 
ofalwyr maeth blaenorol (ddim mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant hyd 
at 21) 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur.  

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Arian wrth gefn ac argyfyngau Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 

Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 

Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 



 

Cefnogaeth Ariannol i Bobl Ifanc  

Categori 3 Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r lefelau gwahanol o 

gefnogaeth sy’n cael eu galw’n ‘gategorïau’ ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Mae gan bob categori 

hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Mae Categori 3 yn cyfeirio at unrhyw un sy’n gadael gofal dros 18 oed sydd eisiau cefnogaeth ar ôl 

Gadael Gofal.  

Ar gyfer pobl ifanc categori 3, yn dibynnu ar eu lles, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol eu cefnogi drwy:   

 helpu gyda chost byw ger lle mae, neu lle fydd y person ifanc yn gweithio, yn hyfforddi neu 

mewn addysg 

 yn rhoi grant i helpu gyda chost addysg neu hyfforddiant 

 talu bwrsari addysg uwch 

 darparu neu dalu am lety gwyliau addas i bobl ifanc mewn addysg uwch/yn y brifysgol  

Mae’r tabl isod yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael i'r Rhai sy’n Gadael Gofal yng Nghategori 3.   

Egluro’r Acronymau: 

GC - Gofal Cymdeithasol 

AU - Addysg Uwch 

LCG - Lwfans Ceisio Gwaith 

LCC - Lwfans Cymorth Cyflogaeth 

CI - Cymhorthdal Incwm 

CC - Credyd Cynhwysol 

NEET - Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Amh. - Amherthnasol  

 

 



 

Nodiadau  

Dull o dalu – I ddechrau, dylai gofalwyr maeth gefnogi pobl ifanc i agor cyfrif banc gan mai’r bwriad 

yw y bydd y mwyafrif o daliadau’n mynd yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Serch hynny, fe all Gofal 

Cymdeithasol dalu’r bobl ifanc trwy ddulliau eraill ar adegau e.e. siec neu arian parod.  

Pobl Ifanc sydd â Gwarant heb Fechnïaeth i’w harestio – Ni all Gofal Cymdeithasol ddarparu 

cefnogaeth ariannol a bydd yn annog a chefnogi’r person ifanc i fynd at yr heddlu.    

 



 

 

Cefnogaeth ariannol ar gyfer y rhai yng nghategori 3 sy’n gadael gofal – unrhyw un sy’n gadael gofal dros 18 oed sydd eisiau parhau i dderbyn 
cefnogaeth ar ôl Gadael Gofal.  
 Categori 3 - Heb fod mewn addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 
Categori 3 mewn Addysg Categori 3 mewn Addysg Uwch  

LCG/CI/CC/LCC/ lwfans wythnosol gan 
Ofal Cymdeithasol i Blant  

Cefnogaeth i hawlio LCG/CI/CC  Cefnogaeth ar gael i hawlio Credyd 
Cynhwysol hyd at 21 oed. Fe delir CC 
hyd at ddiwedd y flwyddyn 
academaidd y byddant yn cyrraedd 21 
oed neu tan ddiwedd y cwrs, os daw’r 
cwrs i ben cyn iddynt gael eu pen-
blwydd yn 21 oed.  
 

Cefnogaeth ar gael i gefnogi person ifanc 
i wneud cais am grantiau, benthyciadau 
a bwrsarïau.  

Cost llety 
 
 

Cefnogaeth i hawlio cefnogaeth pontio  
Budd-dal Tai/Lwfans Tai Lleol yn unol â 
chyfradd LCG/CC yr wythnos am 
uchafswm o 5 wythnos yn amodol ar 
fynychu apwyntiadau.  

Cefnogaeth i hawlio cefnogaeth pontio  
Budd-dal Tai/Lwfans Tai Lleol yn unol â 
chyfradd LCG/CC yr wythnos am 
uchafswm o 5 wythnos yn amodol ar 
fynychu apwyntiadau.  

Telir llety â chefnogaeth hyd at ddiwedd 
coleg/prifysgol.  
 
Bydd GC yn darparu llety addas neu’n 
talu digon i sicrhau’r llety.  
 
Costau llety am hyd at 12 wythnos y 
flwyddyn yn unol â’r rhent presennol.  

LCA (16-19) mewn addysg neu 
hyfforddiant yng Nghymru 

Amherthnasol Ydi Amherthnasol 

Grant Cartrefi Cyntaf (ar gael nes eu 
bod yn 21 oed ac fe’i ystyrir tan 24 oed 
os nad yw wedi’i wario)  

Dim mwy na £2000 Dim mwy na £2000 Dim mwy na £2,000 £1,200 

Bondiau Llety a Thalu Rhent Ymlaen 
Llaw (hyd at 21 oed) 

Os nad oes dewis arall – bydd GC yn 
ystyried cefnogaeth ariannol ar ffurf 
bondiau llety a thalu rhent ymlaen 
llaw. Gwneir y penderfyniad yn y panel 
cyllid a chaiff ei gymeradwyo gan y 
Pennaeth Gwasanaeth. 

Os nad oes dewis arall – bydd GC yn 
ystyried cefnogaeth ariannol ar ffurf 
bondiau llety a thalu rhent ymlaen 
llaw. Gwneir y penderfyniad yn y panel 
cyllid a chaiff ei gymeradwyo gan y 
Pennaeth Gwasanaeth. 

Os nad oes dewis arall – bydd GC yn 
ystyried cefnogaeth ariannol ar ffurf 
bondiau llety a thalu rhent ymlaen llaw. 
Gwneir y penderfyniad yn y panel cyllid 
a chaiff ei gymeradwyo gan y Pennaeth 
Gwasanaeth.    

Cefnogaeth i gael gwaith a hyfforddiant  Amherthnasol Hyd at £250 y flwyddyn.  Ddim i’r rhai 
mewn AU sy’n derbyn bwrsari.   

Amherthnasol 



 

Bwrsari AU Untro Amherthnasol Amherthnasol £2,000 wedi'i rannu dros hyd y cwrs 
(£222 fesul semester) 

Bwrsari Ôl-radd Amherthnasol Amherthnasol Y rheolwyr i ystyried. Dim mwy na £500. 

Costau graddio Amherthnasol Amherthnasol Dim mwy na £150. 

Gwersi gyrru Amherthnasol Bydd GC yn talu am drwydded yrru 
dros dro ac un prawf theori neu brawf 
beic modur gorfodol. Ar ôl iddynt 
basio’r prawf theori, bydd GC yn talu 
am bump gwers gyrru ac am un prawf 
gyrru. Rhaid i’r person ifanc fod yn 
ymgysylltu mewn addysg, hyfforddiant 
neu waith cyn iddynt allu manteisio ar 
y gefnogaeth hon.  

Bydd GC yn talu am drwydded yrru dros 
dro ac un prawf theori neu brawf beic 
modur gorfodol. Ar ôl iddynt basio’r 
prawf theori, bydd GC yn talu am bump 
gwers gyrru ac am un prawf gyrru. Rhaid 
i’r person ifanc fod yn ymgysylltu mewn 
addysg, hyfforddiant neu waith cyn 
iddynt allu manteisio ar y gefnogaeth 
hon.  

Llun adnabod/Tystysgrifau Geni  Tystysgrif geni a llun adnabod dilys Tystysgrif geni a llun adnabod dilys Tystysgrif geni a llun adnabod dilys 

Penblwyddi a Nadolig £50 ar gyfer Penblwyddi yn 18 a 21, a 
£25 ar gyfer Penblwyddi eraill a 
Nadolig hyd at eu 18fed Penblwydd.  

£50 ar gyfer Penblwyddi yn 18 a 21, a 
£25 ar gyfer Penblwyddi eraill a 
Nadolig hyd at eu 18fed Penblwydd.  

£50 ar gyfer Penblwyddi yn 18 a 21, a 
£25 ar gyfer Penblwyddi eraill a Nadolig 
hyd at eu 18fed Penblwydd.  

Yn y Ddalfa/ Yn yr Ysbyty Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u 
hanghenion i ganfod a oes angen 
cefnogaeth ariannol.   

Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u 
hanghenion i ganfod a oes angen 
cefnogaeth ariannol.   

Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u 
hanghenion i ganfod a oes angen 
cefnogaeth ariannol.   

Beichiogrwydd, mamolaeth a 
thadolaeth (hyd at 21 oed) 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i 
dadau ifanc gyfrannu at gostau 
eitemau cynnar hanfodol ar gyfer y 
babi. 
 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i 
dadau ifanc gyfrannu at gostau 
eitemau cynnar hanfodol ar gyfer y 
babi. 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer 
dillad mamolaeth a £35 ar gyfer bag 
ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau 
ifanc gyfrannu at gostau eitemau cynnar 
hanfodol ar gyfer y babi. 

Cyswllt â’r teulu - rhieni biolegol neu 
ofalwyr maeth blaenorol (ddim mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant hyd 
at 21) 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau 
cludiant ar ddau achlysur ym mhob 
blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob 
achlysur. 

Ceiswyr Lloches ar eu pen eu hunain a 
Dinasyddion Ewropeaidd (dros 18) 

Os nad oes gan bobl ifanc adnoddau i 
gael gafael ar arian cyhoeddus, bydd yr 
Adran Gofal Cymdeithasol yn talu am 

Os nad oes gan bobl ifanc adnoddau i 
gael gafael ar arian cyhoeddus, bydd yr 
Adran Gofal Cymdeithasol yn talu am 

Os nad oes gan bobl ifanc adnoddau i 
gael gafael ar arian cyhoeddus, bydd yr 
Adran Gofal Cymdeithasol yn talu am 



 

 

 

gostau llety ac yn rhoi lwfans 
wythnosol i’r person ifanc yn unol â CC 
/ LCG nes bod ganddynt ganiatâd i aros 
neu statws sefydlog.   

gostau llety ac yn rhoi lwfans 
wythnosol i’r person ifanc yn unol â CC 
/ LCG nes bod ganddynt ganiatâd i aros 
neu statws sefydlog.   

gostau llety ac yn rhoi lwfans wythnosol 
i’r person ifanc yn unol â CC / LCG nes 
bod ganddynt ganiatâd i aros neu statws 
sefydlog.   

Arian wrth gefn ac argyfyngau Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 

Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 

Bydd GC yn ystyried pob cais am 
gefnogaeth ariannol brys ar sail unigol. 



 

Cefnogaeth Ariannol i Bobl Ifanc  

Categori 4 Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r lefelau gwahanol o 
gefnogaeth sy’n cael eu galw’n ‘gategorïau’ ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Mae gan bob categori 
hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Mae Categori 4 yn cyfeirio at rywun sydd wedi gadael gofal rhwng 18 a 24 oed sydd yn cysylltu i gael 
cefnogaeth i ddychwelyd i addysg neu hyfforddiant.  

Ar gyfer pobl ifanc yng nghategori 4, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol eu cefnogi os oes angen drwy: 

 helpu gyda chost byw ger lle mae, neu lle fydd y person ifanc yn derbyn addysg neu 
hyfforddiant 

 yn rhoi grant i helpu gyda chost addysg neu hyfforddiant 

 talu bwrsari addysg uwch 

 darparu neu dalu am lety gwyliau addas i bobl ifanc mewn addysg uwch/yn y brifysgol  

Mae’r tabl isod yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael i'r Rhai sy’n Gadael Gofal yng Nghategori 4.   

Egluro’r Acronymau: 

GC - Gofal Cymdeithasol 

AU - Addysg Uwch 

LCG - Lwfans Ceisio Gwaith 

LCC - Lwfans Cymorth Cyflogaeth 

CI - Cymhorthdal Incwm 

CC - Credyd Cynhwysol 

NEET - Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Amh. - Amherthnasol  

 Nodiadau  

Dull o dalu – I ddechrau, dylai gofalwyr maeth gefnogi pobl ifanc i agor cyfrif banc gan mai’r bwriad 

yw y bydd y mwyafrif o daliadau’n mynd yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Serch hynny, fe all Gofal 

Cymdeithasol dalu’r bobl ifanc trwy ddulliau eraill ar adegau e.e. siec neu arian parod.  



 

Pobl Ifanc sydd â Gwarant heb Fechnïaeth i’w harestio – Ni all Gofal Cymdeithasol ddarparu 
cefnogaeth ariannol a bydd yn annog a chefnogi’r person ifanc i fynd at yr heddlu. 



 

 
Cefnogaeth ariannol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal yng nghategori 4 - rhywun sydd wedi 
gadael gofal rhwng 18 a 24 oed sydd yn cysylltu i gael cefnogaeth i ddychwelyd i addysg neu 
hyfforddiant.  

  

LCG/CI/CC/LCC/ lwfans 
wythnosol gan Ofal 
Cymdeithasol i Blant  

At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr.  Cefnogaeth ar gael i gefnogi person ifanc i wneud cais am 
grantiau, benthyciadau a bwrsarïau.  
 

Cost llety 
 
 

At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo, bydd y gefnogaeth ganlynol ar gael: 

- Telir llety â chefnogaeth hyd at ddiwedd coleg/prifysgol.  
- Bydd llety gwyliau addas yn cael ei ddarparu neu bydd GC yn 

talu digon i sicrhau’r llety.  
- Costau llety am hyd at 12 wythnos y flwyddyn yn unol â’r 

rhent presennol.  

LCA (16-19) mewn addysg 
neu hyfforddiant yng 
Nghymru 

Amherthnasol 

Grant Cartrefi Cyntaf (ar 
gael nes eu bod yn 21 oed 
ac fe’i ystyrir tan 24 oed 
os nad yw wedi’i wario)  

Amherthnasol 

Bondiau Llety a Thalu 
Rhent Ymlaen Llaw (hyd 
at 21 oed) 

Os nad oes dewis arall – bydd GC yn ystyried cefnogaeth ariannol ar 
ffurf bondiau llety a thalu rhent ymlaen llaw. Gwneir y penderfyniad 
yn y panel cyllid a chaiff ei gymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth.  

Cefnogaeth i gael gwaith 
a hyfforddiant  

Amherthnasol 

Bwrsari AU Untro At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo – bydd £2,000 yn cael ei ddarparu 
a’i ddosbarthu dros hyd y cwrs.  

Bwrsari Ôl-radd At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo –dim mwy na £500 

Costau graddio At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo –dim mwy na £150  

Gwersi gyrru Amherthnasol 
 

Llun 
adnabod/Tystysgrifau 
Geni  

Amherthnasol 

Penblwyddi a Nadolig Amherthnasol 

Yn y Ddalfa/ Yn yr Ysbyty Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u hanghenion i ganfod a oes 
angen cefnogaeth ariannol.   

Beichiogrwydd, 
mamolaeth a thadolaeth 
(hyd at 21 oed) 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer dillad mamolaeth a £35 ar 
gyfer bag ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau ifanc gyfrannu at gostau 
eitemau cynnar hanfodol ar gyfer y babi. 



 

Cyswllt â’r teulu - rhieni 
biolegol neu ofalwyr 
maeth blaenorol (ddim 
mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant hyd at 
21) 

Amherthnasol 

Ceiswyr Lloches ar eu pen 
eu hunain a Dinasyddion 
Ewropeaidd (dros 18) 

Os nad oes gan bobl ifanc adnoddau i gael gafael ar arian cyhoeddus, 
bydd yr Adran Gofal Cymdeithasol yn talu am gostau llety ac yn rhoi 
lwfans wythnosol i’r person ifanc yn unol â CC / LCG nes bod 
ganddynt ganiatâd i aros neu statws sefydlog.   

Arian wrth gefn ac 
argyfyngau 

Bydd GC yn ystyried pob cais am gefnogaeth ariannol brys ar sail 
unigol. 



 

Cefnogaeth Ariannol i Bobl Ifanc  

Categori 5 Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r lefelau gwahanol o 

gefnogaeth sy’n cael eu galw’n ‘gategorïau’ ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Mae gan bob categori 

hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Mae Categori 5 yn cyfeirio at berson ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd wedi derbyn gofal yn y gorffennol 

o dan Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig. 

Os ydi Awdurdod Lleol yn credu fod person ifanc yng nghategori 5 angen cefnogaeth, rhaid iddynt eu 

cefnogi drwy:  

 helpu gyda chost byw ger lle mae, neu lle fydd y person ifanc yn gweithio, yn chwilio am 

waith, yn hyfforddi neu mewn addysg 

 yn rhoi grant i helpu gyda chost addysg neu hyfforddiant 

 darparu llety 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael i'r Rhai sy’n Gadael Gofal yng Nghategori 5.   

Egluro’r Acronymau: 

GC - Gofal Cymdeithasol 

AU - Addysg Uwch 

LCG - Lwfans Ceisio Gwaith 

LCC - Lwfans Cymorth Cyflogaeth 

CI - Cymhorthdal Incwm 

CC - Credyd Cynhwysol 

NEET - Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Amh. - Amherthnasol  

 

 



 

Nodiadau  

Dull o dalu – I ddechrau, dylai gofalwyr maeth gefnogi pobl ifanc i agor cyfrif banc gan mai’r bwriad 

yw y bydd y mwyafrif o daliadau’n mynd yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Serch hynny, fe all Gofal 

Cymdeithasol dalu’r bobl ifanc trwy ddulliau eraill ar adegau e.e. siec neu arian parod.  

Pobl Ifanc sydd â Gwarant heb Fechnïaeth i’w harestio – Ni all Gofal Cymdeithasol ddarparu 

cefnogaeth ariannol a bydd yn annog a chefnogi’r person ifanc i fynd at yr heddlu.    



 

 
Cefnogaeth ariannol yng nghategori 5 i bobl sy’n gadael gofal - person ifanc rhwng 16 a 21 oed 
sydd wedi derbyn gofal yn y gorffennol o dan Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig. 

  

LCG/CI/CC/LCC/ lwfans 
wythnosol gan Ofal 
Cymdeithasol i Blant  

At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr.  Cefnogaeth ar gael i gefnogi person ifanc i wneud cais am 
grantiau, benthyciadau a bwrsarïau.  
 

Cost llety 
 
 

At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo, bydd y gefnogaeth ganlynol ar gael: 

- Telir llety â chefnogaeth hyd at ddiwedd coleg/prifysgol.  
- Bydd llety gwyliau addas yn cael ei ddarparu neu bydd GC yn 

talu digon i sicrhau’r llety.  
- Costau llety am hyd at 12 wythnos y flwyddyn yn unol â’r 

rhent presennol.  

LCA (16-19) mewn addysg 
neu hyfforddiant yng 
Nghymru 

Amherthnasol 

Grant Cartrefi Cyntaf (ar 
gael nes eu bod yn 21 oed 
ac fe’i ystyrir tan 24 oed 
os nad yw wedi’i wario)  

Amherthnasol 

Bondiau Llety a Thalu 
Rhent Ymlaen Llaw (hyd 
at 21 oed) 

Os nad oes dewis arall – bydd GC yn ystyried cefnogaeth ariannol ar 
ffurf bondiau llety a thalu rhent ymlaen llaw. Gwneir y penderfyniad 
gan y panel cyllid a chaiff ei gymeradwyo gan y Pennaeth 
Gwasanaeth.  

Cefnogaeth i gael gwaith 
a hyfforddiant  

Amherthnasol 

Bwrsari AU Untro At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo – bydd £2,000 yn cael ei ddarparu 
a’i ddosbarthu dros hyd y cwrs.  

Bwrsari Ôl-radd At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo – dim mwy na £500 

Costau graddio At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo – dim mwy na £150. 

Gwersi gyrru Amherthnasol 

Llun 
adnabod/Tystysgrifau 
Geni  

Amherthnasol 

Penblwyddi a Nadolig Amherthnasol 

Yn y Ddalfa/ Yn yr Ysbyty Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u hanghenion i ganfod a oes 
angen cefnogaeth ariannol.   

Beichiogrwydd, 
mamolaeth a thadolaeth 
(hyd at 21 oed) 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer dillad mamolaeth a £35 ar 
gyfer bag ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau ifanc gyfrannu at gostau 
eitemau cynnar hanfodol ar gyfer y babi. 

Cyswllt â’r teulu - rhieni 
biolegol neu ofalwyr 
maeth blaenorol (ddim 
mewn addysg, cyflogaeth 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau cludiant ar ddau achlysur ym 
mhob blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob achlysur. 



 

 

 

 

 

na hyfforddiant hyd at 
21) 

Ceiswyr Lloches ar eu pen 
eu hunain a Dinasyddion 
Ewropeaidd (dros 18) 

Os nad oes gan bobl ifanc adnoddau i gael gafael ar arian cyhoeddus, 
bydd yr Adran Gofal Cymdeithasol yn talu am gostau llety ac yn rhoi 
lwfans wythnosol i’r person ifanc yn unol â CC / LCG nes bod 
ganddynt ganiatâd i aros neu statws sefydlog.   

Arian wrth gefn ac 
argyfyngau 

Bydd GC yn ystyried pob cais am gefnogaeth ariannol brys ar sail 
unigol. 



 

Cefnogaeth Ariannol i Bobl Ifanc  

Categori 6 Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi’r lefelau gwahanol o 
gefnogaeth sy’n cael eu galw’n ‘gategorïau’ ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. Mae gan bob categori 
hawl i fathau gwahanol o gefnogaeth.  

Mae Categori 6 yn cyfeirio at berson ifanc rhwng 16 a 21 oed a dderbyniodd ofal ar un adeg, ond a 

ddychwelodd adref cyn iddynt fod yn 14 oed.  

Os bydd yr Awdurdod Lleol yn credu fod person ifanc yng nghategori 6 angen cefnogaeth, rhaid 

iddynt gynnig cyngor, arweiniad a chymorth i'r person ifanc. Gall yr Awdurdod Lleol helpu drwy: 

 helpu gyda chost byw ger lle mae, neu lle fydd y person ifanc yn gweithio, yn chwilio am 

waith, yn hyfforddi neu mewn addysg 

 yn rhoi grant i helpu gyda chost addysg neu hyfforddiant 

 darparu llety 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r gefnogaeth sydd ar gael i'r Rhai sy’n Gadael Gofal yng Nghategori 6.   

Egluro’r Acronymau: 

GC - Gofal Cymdeithasol 

AU - Addysg Uwch 

LCG - Lwfans Ceisio Gwaith 

LCC - Lwfans Cymorth Cyflogaeth 

CI - Cymhorthdal Incwm 

CC - Credyd Cynhwysol 

NEET - Heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

Amh. - Amherthnasol  

Nodiadau  

Dull o dalu – I ddechrau, dylai gofalwyr maeth gefnogi pobl ifanc i agor cyfrif banc gan mai’r bwriad 

yw y bydd y mwyafrif o daliadau’n mynd yn uniongyrchol i’w cyfrifon banc. Serch hynny, fe all Gofal 

Cymdeithasol dalu’r bobl ifanc trwy ddulliau eraill ar adegau e.e. siec neu arian parod.  



 

Pobl Ifanc sydd â Gwarant heb Fechnïaeth i’w harestio – Ni all Gofal Cymdeithasol ddarparu 

cefnogaeth ariannol a bydd yn annog a chefnogi’r person ifanc i fynd at yr heddlu.   



 

 
Cefnogaeth Ariannol ar gyfer y Rhai sy’n Gadael Gofal yng Nghategori 6 - person ifanc rhwng 16 a 
21 oed a dderbyniodd ofal ar un adeg, ond a ddychwelodd adref cyn iddynt fod yn 14 oed.  
 

  

LCG/CI/CC/LCC/ lwfans 
wythnosol gan Ofal 
Cymdeithasol i Blant  

Amherthnasol 
 

Cost llety 
 
 

At ddibenion AU – Asesiad ariannol o angen yn cael ei ystyried gan 
reolwyr. Os caiff ei gymeradwyo, bydd y gefnogaeth ganlynol ar gael: 

- Telir llety â chefnogaeth hyd at ddiwedd coleg/prifysgol.  
- Bydd llety gwyliau addas yn cael ei ddarparu neu bydd GC yn 

talu digon i sicrhau’r llety.  
- Costau llety am hyd at 12 wythnos y flwyddyn yn unol â’r 

rhent presennol.  

LCA (16-19) mewn addysg 
neu hyfforddiant yng 
Nghymru 

Amherthnasol 

Grant Cartrefi Cyntaf (ar 
gael nes eu bod yn 21 oed 
ac fe’i ystyrir tan 24 oed 
os nad yw wedi’i wario)  

Amherthnasol 

Bondiau Llety a Thalu 
Rhent Ymlaen Llaw (hyd 
at 21 oed) 

Os nad oes dewis arall – bydd GC yn ystyried cefnogaeth ariannol ar 
ffurf bondiau llety a thalu rhent ymlaen llaw. Gwneir y penderfyniad 
yn y panel cyllid a chaiff ei gymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth.   

Cefnogaeth i gael gwaith 
a hyfforddiant  

Amherthnasol 

Bwrsari AU Untro Amherthnasol 

Bwrsari Ôl-radd Amherthnasol 

Gwersi gyrru Amherthnasol 

Llun 
adnabod/Tystysgrifau 
Geni  

Amherthnasol 

Penblwyddi a Nadolig Amherthnasol 

Yn y Ddalfa/ Yn yr Ysbyty Bydd angen cynnal asesiad ariannol o’u hanghenion i ganfod a oes 
angen cefnogaeth ariannol.   

Beichiogrwydd, 
mamolaeth a thadolaeth 
(hyd at 21 oed) 

Bydd GC yn talu grant o £100 ar gyfer dillad mamolaeth a £35 ar 
gyfer bag ysbyty cyn iddynt orfod mynd mewn.  
 
Cynigir yr uchod hefyd er mwyn i dadau ifanc gyfrannu at gostau 
eitemau cynnar hanfodol ar gyfer y babi. 
 

Cyswllt â’r teulu - rhieni 
biolegol neu ofalwyr 
maeth blaenorol (ddim 
mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant hyd at 
21) 

Bydd GC yn cynorthwyo â chostau cludiant ar ddau achlysur ym 
mhob blwyddyn ariannol hyd at £20 ar bob achlysur. 

Ceiswyr Lloches ar eu pen 
eu hunain a Dinasyddion 
Ewropeaidd (dros 18) 

Os nad oes gan bobl ifanc adnoddau i gael gafael ar arian cyhoeddus, 
bydd yr Adran Gofal Cymdeithasol yn talu am gostau llety ac yn rhoi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lwfans wythnosol i’r person ifanc yn unol â CC / LCG nes bod 
ganddynt ganiatâd i aros neu statws sefydlog.   

Arian wrth gefn ac 
argyfyngau 

Bydd GC yn ystyried pob cais am gefnogaeth ariannol brys ar sail 
unigol. 
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