LWFANSAU LLETYA ALLAN CEREDIGION
2011/2012
Gofalwyr sy’n Berthnasau (Ffrindiau a Theulu)
Bydd yr Adain Gyllid ym Minaeron yn talu’r Gofalwyr sy’n Berthnasau bob
pythefnos (wythnos fel ôl-daliad, wythnos o flaen llaw).
Mae’r Lwfans Lletya Allan ar gyfer y flwyddyn ganlynol sy’n dechrau ar 1 Ebrill
ar gyfer Gofalwyr sy’n Berthnasau (Ffrindiau a Theulu) fel a ganlyn:
Oedran

0-4

5 - 10

11 - 15

16 - 18

Lwfans Lletya Allan

140.00

142.49

177.38

215.74

Mae’r Lwfans Lletya Allan wythnosol yn cynnwys darpariaethau ar gyfer dillad ac
arian poced. Mae’r Adran yn disgwyl i’r gofalwyr dalu am ddillad ac esgidiau newydd
o’r lwfans wythnosol. Unwaith y bydd y dillad wedi eu prynu, y plentyn sydd biau’r
dillad a dylaent aros gyda’r plentyn. Ceir disgwyliad clir os yw plentyn yn symud o un
gofalwr maeth at un arall y dylai’r cyflenwad dillad symud gyda’r plentyn. Gofynnir i’r
gofalwyr nodi’r hyn y maent wedi ei brynu i bob plentyn a phryd y gwnaethant ei
brynu. Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn monitro hyn ac yn trafod unrhyw faterion
sy’n codi gyda chi.
Rhoddir arian poced i bob plentyn bob wythnos. Er mai’r gofalwyr sydd i benderfynu
ar y swm, mae’r tabl isod yn rhoi arweiniad ynghylch yr arian y mae’r Adran yn credu
y dylai pob plentyn ei gael. Fodd bynnag, ni ddylai’r Gofalwyr Maeth, o dan unrhyw
amgylchiadau, benderfynu peidio â rhoi dim arian o gwbl i’r plentyn y maent yn gofalu
amdano ar unrhyw wythnos benodol. Bob hyn a hyn, gofynnir i’r plant a ydynt wedi
cael arian poced a beth yw’r swm. Os bydd achlysuron yn codi pan fydd arian poced
yn cael ei ddefnyddio fel cosb, ni ddylech adael y plentyn heb ddim arian o gwbl, h.y.
dylech roi rhywfaint o arian i’r plentyn.
Gofynnir cwestiynau i’r plant ynglŷn â’u harian poced a’u dillad ar eu taflenni
ymgynghori.

Oedran

Arian Poced

0–4

£2.00

5 – 10

£4.00

11 – 15

£6.00

16 – 18

£10.00

Arian Cinio
Mae’r arian hwn wedi ei gynnwys yn y Lwfans Lletya Allan wythnosol. Nid oes hawl
gan blant maeth gael cinio ysgol am ddim. Disgwylir i’r gofalwyr roi digon o arian i
dalu am brydau bwyd digonol neu ddarparu ciniawau pecyn maethlon.

Taliadau Dewisol
Ceir nifer o lwfansau dewisol ac ni chânt eu talu oni bai bod un o’r Rheolwyr Tîm
priodol yn awdurdodi hynny.
Lwfans Gwyliau Blynyddol
Yn achos pob plentyn sydd mewn lleoliadau hirdymor ar ddechrau gwyliau haf yr
ysgolion, telir lwfans gwyliau sydd ddwywaith yn fwy na’r lwfans lletya allan. Gwerir y
lwfans hwn yn benodol ar y plentyn mewn lleoliad.
Nid yw’r taliad hwn bellach yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’r gofalwyr. Bydd yr Adain
Gyllid yn anfon manylion pob gofalwr a’r plant sydd mewn lleoliad ar 30 Mehefin at y
Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd. Bydd y Tîm Lleoli Teuluoedd yn trafod manylion y
cynlluniau ar gyfer gweithgareddau i’r plentyn yn ystod y gwyliau â’r gofalwyr ac yna
bydd yn cysylltu â’r Adain Gyllid i gadarnhau pwy sy’n gymwys i gael y lwfans. Caiff y
taliad hwn ei gynnwys yn y taliad a roddir pob pythefnos yn union cyn i’r ysgolion gau
ar gyfer gwyliau’r haf. Bydd hyn fel arfer tua’r drydedd wythnos ym mis Gorffennaf.
Os bydd plentyn yn treulio amser yn ystod gwyliau’r haf gyda gofalwr arall, bydd y
gofalwr hwnnw yn derbyn swm cyfatebol o’r lwfans gwyliau. Disgwylir i’r prif ofalwr
anfon y swm dan sylw at y gofalwr arall sy’n darparu gofal seibiant oni bai bod
ganddynt dystiolaeth fod y lwfans cyfan wedi ei wario ar weithgaredd gwyliau
penodol i’r plentyn.
Os bydd y gofalwr yn mynd ar wyliau cynnar, gellir gofyn am y lwfans o flaen llaw.
Bydd angen i’r gofalwyr drafod hyn â gweithiwr cymdeithasol y plentyn.

Oed
Lwfans Lletya Allan

0-4
280.00

5-10
284.98

11-15
354.76

16-18
431.48

Lwfans Pen-blwydd a Nadolig / Gwyliau Eraill
Rhoddir taliad awtomatig sy’n cyfateb i’r lwfans lletya allan wythnosol tuag at gost
dathlu penblwyddi a’r Nadolig. Fel arfer, telir y lwfans pen-blwydd tua phythefnos cyn
pen-blwydd y plentyn a thelir y lwfans Nadolig 4 wythnos cyn y Nadolig. Os bydd y
plentyn yn symud lleoliad ar ôl i’r gofalwr dderbyn y taliad, ac os na fydd y gofalwr
wedi cael cyfle i brynu’r hyn sydd ei angen, dylai’r lwfans ddilyn y plentyn i’r lleoliad
nesaf.
Os yw’r plentyn yn dathlu gŵyl grefyddol arall, gall y gweithiwr cymdeithasol ofyn am
swm sy’n cyfateb i’r lwfans Nadolig ar adeg wahanol o’r flwyddyn.

Oedran
Lwfans Lletya Allan
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0-4
140.00

2

5-10
142.49

11-15
177.38

16-18
215.74

Lwfans dillad cychwynnol
Pan gaiff plentyn ei dderbyn i ofal am y tro cyntaf, dylai’r Gofalwr Maeth ynghyd â’r
gweithiwr cymdeithasol asesu anghenion y plentyn o ran dillad. Os ceir cytundeb
Rheolwr y Tîm Gofal Plant, gellir gwneud cais am arian hyd at:
Oed
0-4
5-10
11+

Hyd at
£100.00
£150.00
£180.00

Mae’n bosibl y bydd y lwfans hwn yn cael ei roi fel rhan o’r taliad lletya allan bob
pythefnos neu gellir ad-dalu gofalwyr ar ôl cael derbynebau swyddogol oddi wrthynt.
Dylid cadw derbynneb ar gyfer popeth a brynir a’u rhoi i weithiwr cymdeithasol y
plentyn.
Taliad un tro yw’r lwfans hwn pan gaiff y plentyn ei dderbyn i ofal am y tro cyntaf.
Lwfans Gwisg Ysgol
Telir lwfans safonol pan fydd y plentyn yn symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd
er mwyn ariannu gwisg sylfaenol, cit chwaraeon, siaced, ac ati. Os bydd y plentyn yn
newid ysgol, bydd angen cyflwyno unrhyw gais am wisg newydd neu eitemau unigol
i’r gweithiwr cymdeithasol a fydd angen awdurdod eu Rheolwr Tîm.
Os bydd yr ysgol gynradd yn disgwyl i’r plentyn wisgo gwisg ysgol, er enghraifft
crysau chwys penodol, bydd lwfans ar gael am swm a gytunir arno, a chaiff ei dalu
unwaith.
Gellir prynu dillad newydd ar gyfer yr ysgol drwy ddefnyddio’r lwfans dillad.

Ysgol Gynradd
Symud o’r Ysgol
Uwchradd

Gynradd

i’r

Hyd at
£60.00
Ysgol £250.00

Lwfans Sbectol
I’r rheini o dan 19 oed ac sydd mewn addysg lawn amser, mae profion llygaid ynghyd
â lensys a fframiau rhatach (GIG) ac atgyweiriadau ar gael yn rhad ac am ddim.
Serch hynny, gellir cael lwfans o hyd at £75.00 ar gyfer fframiau drutach.
Taliadau Lletygarwch
Pan fydd gofalwyr maeth yn croesawu rhieni’r plentyn, darpar deulu neu ddarpar
fabwysiadwyr, gellir hawlio lwfans lletygarwch i helpu tuag at gost lluniaeth a / neu
brydau bwyd.
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Dylid gwneud y trefniadau hyn fel rhan o’r broses gynllunio. Bydd disgwyl hefyd fod y
gweithiwr cymdeithasol yn gwybod am y trefniadau ac yn rhoi ei sêl bendith.
Hyd at ddiwrnod llawn

Gellir hawlio hyd at £10

Gellir trafod lletygarwch dros nos pan fo hynny’n briodol.
Maethu yn ystod y dydd
Gellir hawlio swm o £18.80 y plentyn, y sesiwn (mae pob sesiwn hyd at 6 awr).
Gofynnir i’r gofalwyr lanw Ffurflen Maethu yn Ystod y Dydd a’i hanfon at weithiwr
cymdeithasol y plentyn.
Lwfans Maethu yn ystod y Dydd ar gyfer plentyn sy’n cael Gofal Seibiant Os bydd y
plentyn yn cael gofal seibiant ac na fydd yn gadael cartref y gofalwyr seibiant tan ar
ôl 12pm, bydd hawl gan y gofalwr seibiant hawlio’r gyfradd ar gyfer maethu yn ystod
y dydd fel taliad ychwanegol.
Lwfans Teithio
Ni thelir lwfans teithio ond ar gyfer y teithiau hynny a fyddai fel arall fel arfer yn
cynnwys gweithiwr Adrannol e.e. gweithiwr cymdeithasol / gweithiwr prosiect /
gweithiwr cyswllt.
A)
B)
C)
D)

Cysylltiad â’r teulu
Apwyntiadau ysbyty, apwyntiadau meddygol statudol, orthodeintydd.
Cyfarfodydd ffurfiol e.e. adolygiadau, cynadleddau achosion, ac ati.
Teithiau i’r ysgol (dim ond pan fydd y person ifanc yn mynd i’r ysgol y tu
allan i’r ardal leol) ar gyfer cyfarfodydd, cyngherddau, nosweithiau
rhieni, ac ati.

Caiff y costau teithio ar gyfer mynd i ddigwyddiadau hyfforddi eu had-dalu.
Telir y costau teithio ar y gyfradd isaf ar gyfer defnyddwyr achlysurol sef 46.9c y filltir
yn 2011/2012. Fel arfer, mae’r gyfradd hon yn cynyddu yn unol â’r cytundebau
cenedlaethol ym mis Ebrill bob blwyddyn a chewch wybod am unrhyw newidiadau.

Dylech wneud cais am ad-daliad bob mis calendr ar y ffurflenni hawlio costau teithio
perthnasol ar gyfer Gofalwyr Maeth. Bydd angen i’r Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd
gadarnhau hyn a’i hanfon ymlaen i’r Adain Gyllid ym Minaeron fel y gellir talu’r swm
yn y taliad Lletya Allan nesaf.
Pan fydd y Plentyn Maeth yn absennol o’r Cartref
Pan fydd y plentyn yn derbyn gofal maeth hirdymor (6 mis a mwy), mae hawl gan y
prif ofalwr/gofalwyr gael hyd at 14 noson o ofal seibiant a delir amdano bob blwyddyn
ariannol. Nid yw’r taliad hwn yn gysylltiedig â’r nifer o blant sydd wedi eu lleoli yn y
cartref maeth. Bydd yr Adain Gyllid yn cadw cofnod o’r absenoldebau ac yn talu am y
14 noson gyntaf. Ar ôl hynny, ni chaiff y prif ofalwr/gofalwyr dâl pan fydd y plentyn yn
derbyn gofal seibiant gan ofalwyr eraill.
Bydd y gofalwr sy’n darparu’r gofal seibiant i’r plentyn yn derbyn y lwfansau
perthnasol fel arfer.
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Os bydd angen mwy na 14 diwrnod o ofal seibiant a’i fod yn rhan o gynllun gofal y
plentyn / amgylchiadau penodol sy’n ymwneud â’r plentyn, gwneir y penderfyniad
ynghylch ymestyn y cyfnod talu fesul achos a bydd angen i’r gweithiwr cymdeithasol
roi gwybod i’r Adain Gyllid cyn gynted ag y bo modd.
Ysgol Breswyl Os yw’r person ifanc yn mynd i ysgol breswyl, telir £10 yr wythnos
pan fydd y person ifanc oddi cartref.
Dychwelyd Adref /Tâl Cadw Yn dilyn cyfarfod adolygu ac os y bwriad yw bod y
person ifanc yn dychwelyd adref, gellir talu tâl cadw am hyd at bythefnos er mwyn
cadw’r lleoliad ar agor.
Bydd y taliad hwn yn cyfateb i 50% o’r lwfans lletya allan sylfaenol.

Addysg lawn amser ar ôl 16 oed
Os bydd y person ifanc yn aros mewn addysg lawn amser, bydd y lwfansau yn dal i
gael eu talu. Serch hynny, dylid cynnal trafodaethau â’r person ifanc ynglŷn â’u
cyfrifoldebau cyllidebol yng nghyswllt elfennau o’r lwfans hwn fel y gallant baratoi at y
dyfodol.
Gweithio neu yn Derbyn Lwfans Hyfforddiant
Os yw’r person ifanc yn derbyn cyflog neu lwfans, tynnir yr arian allan o’r lwfansau
maethu, oherwydd disgwylir i’r person ifanc gyfrannu yn ariannol. Caiff pob achos ei
ystyried yn unigol gyda’r gweithiwr cymdeithasol a’r person ifanc. Bydd pob ochr yn
llunio contract ariannol sy’n dderbyniol i bawb. Beth bynnag yw’r gwahaniaeth, dylai’r
Gofalwr Maeth dderbyn yr hyn sy’n cyfateb i lwfans wythnosol.
Cyfarpar / Dodrefn sy’n arbennig ar gyfer plant
Yn gyffredinol, mae disgwyl i ofalwyr maeth ddarparu dodrefn yn yr ystafell wely
(gwely, cwpwrdd dillad, cist o ddroriau a desg ar gyfer plentyn hŷn) ond bydd yr
Adran yn cynorthwyo â chyfarpar neu ddodrefn newydd fel y bo’n briodol. Bydd yr
Adran yn darparu eitemau penodol megis dillad babi / cyfarpar i fabanod. Dylid trafod
unrhyw ofynion â’r Swyddog Maethu, a fydd yn cyflwyno’r ceisiadau hyn i’w
hawdurdodi. Ni ddylid prynu dim oni bai y ceir awdurdod, a rhaid i’r gofalwyr
wastad ystyried gwerth am arian. Dylid prynu cyfarpar drwy ddefnyddio ffurflen
archebu swyddogol Cyngor Sir Ceredigion lle bynnag bo hynny’n bosibl fel y gall yr
Adran adennill TAW. Rhaid i’r Adran archwilio pob cyfarpar a darn o ddodrefn sydd
wedi ei fenthyg i’r gofalwyr, fel sy’n ofynnol yn achos pob cyfarpar a brynir, felly ni
ddylai’r gofalwyr gael gwared ar unrhyw gyfarpar heb ganiatâd yr Adran. Bydd y
cyfarpar yn destun trafod ym mhob un o adolygiadau’r Gofalwyr Maeth.
Gwarchod Plant
Lle bo hynny’n briodol, rhoddir cymorth i ofalwyr â chostau drwy gynnig gwarchodwr
plant cofrestredig pan fydd y gofalwyr yn mynd i hyfforddiant, ac ati.
Tripiau Ysgol / Gwyliau
Bydd yr Adran yn ystyried cynorthwyo’n ariannol os bydd angen talu am dripiau ysgol
/ gwyliau drwy gytundeb y Gweithiwr Cymdeithasol a Rheolwr y Tîm.
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Grant Gadael Gofal
Telir lwfans yn seiliedig ar bob achos unigol gan ddibynnu ar anghenion y person
ifanc, yn dilyn asesiad anghenion a datblygu Cynllun Llwybrau.
Cofnod y Gofalwr/wyr Maeth o Symudiad y Plentyn
Er mwyn sicrhau bod gofalwyr yn cael eu talu’n brydlon ac y ceir eglurder, gofynnir i’r
gofalwyr lanw cofnod o ddyddiadau lleoliadau’r plentyn ar ffurflen “Cofnod y Gofalwr
Maeth o Symudiad y Plentyn” (dyddiadau dechrau / gorffen y lleoliad – mae hyn yn
cynnwys cyfnodau o seibiant)
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