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1.0 Cyflwyniad  

Mae’r Polisi hwn yn nodi sut fydd Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau i ddarparu Taliadau Uniongyrchol i bobl cymwys o 6 Ebrill 2016. Mae’r Polisi 
hwn yn cefnogi egwyddorion grymuso ac yn adlewyrchu gofynion a dyletswyddau a 
ddisgrifir o fewn Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol a Chod Ymarfer a nodir o dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   
 
Bydd y ddogfen yn darparu fframwaith trosfwaol i weithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol 
gyfeirio ato wrth alluogi pobl i gymryd mwy o reolaeth o’u datrysiadau cymorth drwy daliad 
uniongyrchol.  
 
Bydd bob Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru yn datblygu eu Canllaw Gweithredu eu 
hunain a fydd yn cydnabod anghenion lleol ac yn darparu dinasyddion, ymarferwyr gofal 
cymdeithasol a’r gymuned ehangach gyda gwybodaeth a chanllawiau eglur o ran sut fydd y 
polisi yn cael ei weithredu, ei adolygu a’i ddiwygio.  
 
2.0 Cyd-destun Deddfwriaethol 
 
Mae’r Polisi yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (y 
Ddeddf), ac yn disodli’r ddeddfwriaeth statudol flaenorol. O dan y Ddeddf, mae gan y 
Cynghorau bwerau i ddarparu taliadau uniongyrchol i ddiwallu anghenion gofal a chymorth 
oedolion (adran 50), plant (adran 51) a gofalwyr (adran 52).   
 
Bydd y Cod Ymarfer o dan Adran 4 y Ddeddf – Diwallu Anghenion yn tanategu ac yn llywio’r 
Polisi ac arferion Swyddogion yr Awdurdodau Lleol o ran darparu taliadau uniongyrchol.  
 
3.0 Egwyddorion 

Er mwyn cefnogi newidiadau cadarnhaol i ethos, diwylliant ac arferion gofal cymdeithasol, 
bydd yr egwyddorion canlynol yn tanategu'r Polisi hwn: 

Lles – golyga hyn bod yr unigolyn yn hapus, yn iach ac yn gyfforddus gyda’u bywyd a’r hyn 
maent yn ei wneud. 

Pobl – Mae’r ffocws ar beth sy’n bwysig i’r unigolyn a sut gallent ddefnyddio eu cryfderau 
a'u hadnoddau eu hunain i wneud y pethau hynny. Mae asesiad yn bartneriaeth rhwng yr 
unigolyn a’r gweithiwr proffesiynol. 

Partneriaeth ac Integreiddio – Bydd awdurdodau lleol a byrddau iechyd Gogledd Cymru yn 
cydweithio i asesu anghenion gofal a chefnogaeth y boblogaeth yn eu hardal (ac anghenion 
cefnogaeth y gofalwr). 

Atal - Bydd Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn datblygu gwasanaethau a datrysiadau 
ataliol a fydd yn lleihau'r angen am gefnogaeth a gyllidir yn ffurfiol.  



 

 

4.0 Cymhwysedd  

Bydd y dull i benderfynu cymhwysedd yn ddull sy’n seiliedig ar ganlyniadau ac yn gysylltiedig 
â’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol.  
 
Bydd pob asesiad yn cychwyn gyda sgwrs am beth sy’n bwysig i’r person hwnnw o fewn cyd-
destun eu bywyd a’u hamgylchiadau personol. Bydd ffocws y trafodaethau ar ganlyniadau 
lles sy’n bwrpasol ar gyfer yr unigolyn ac unrhyw rwystrau sy’n atal yr unigolyn rhag eu 
cyflawni. Bydd yr aseswyr yn tynnu ar gryfderau, asedau, perthnasau personol ac adnoddau 
a rhwydweithiau cymunedol ehangach yr unigolyn er mwyn archwilio holl ddatrysiadau 
naturiol posibl. 
 
Mae Rheoliadau cymhwysedd o fewn y Ddeddf yn darparu pedwar amod unigol y dylid eu 
bodloni i gyd: 
 

• Mae’r amod cyntaf yn ymwneud ag amgylchiadau’r unigolyn ac fe’i bodlonir 
os yw’r angen yn codi o’r math o amgylchiadau a gaiff eu nodi yn y 
rheoliadau, er enghraifft, iechyd meddwl neu gorfforol gwael.  Mae’r 
rheoliadau yn pennu gwahanol fathau o amgylchiadau ar gyfer oedolion, 
plant a gofalwyr. 

 
• Bodlonir yr ail amod os yw’r angen yn ymwneud ag un neu fwy o’r 

canlyniadau a bennir yn y rheoliadau, er enghraifft, y gallu i gyflawni 
arferion hunanofal neu ddomestig.  Mae’r rheoliadau yn pennu gwahanol 
fathau o ganlyniadau ar gyfer oedolion, plant a gofalwyr. 

 
• Bodlonir y trydydd amod os oes cymaint o angen fel nad all yr unigolyn 

fodloni'r angen eu hunain, gyda gofal a chefnogaeth gan eraill sy'n gallu 
neu'n barod i ddarparu'r gofal a chefnogaeth hwnnw; neu gyda chymorth 
adnoddau yn y gymuned.  Caiff yr amod hwn ei addasu mewn achos 
plentyn, ac fe’i bodlonir os yw’r angen yn un na all y plentyn, rhieni’r 
plentyn nac unigolion eraill mewn rôl rieniol ei ddiwallu un ai eu hunain neu 
gyda’i gilydd. 

 
• Bodlonir y pedwerydd amod os nad yw’n debygol y bydd yr unigolyn yn 

cyflawni un neu fwy o'u canlyniadau personol oni bai bod yr awdurdod lleol 
yn darparu neu’n trefnu gofal a chefnogaeth er mwyn diwallu’r angen yn 
unol â chynllun gofal a chefnogaeth neu’n galluogi i’r angen gael ei ddiwallu 
drwy wneud taliadau uniongyrchol. 

 

Bydd unrhyw oedolyn, plentyn neu ofalwr sy’n gymwys dan y Ddeddf ar gyfer cefnogaeth a 
gyllidir gan Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru hefyd yn gymwys am daliadau uniongyrchol o 
dan delerau’r Polisi hwn. 
 
 
 



 

 
 
5.0 Corff y Polisi  
 
Mae Polisi Taliadau Uniongyrchol Gogledd Cymru yn bwriadu tanategu dull cyson i 
hygyrchedd a gweithrediad y taliadau uniongyrchol, o fewn cyd-destun mwy o ddewis, llais, 
a rheolaeth ar gyfer dinasyddion cymwys y rhanbarth. 
 
Bydd y Polisi hwn yn effeithio holl ddinasyddion Gogledd Cymru sydd ag anghenion gofal a 
chefnogaeth cymwys na ellir eu diwallu heb ddarpariaeth o ddatrysiadau a gyllidir gan eu 
Hawdurdod Lleol. 
 
Bydd y ddogfen hon yn galluogi i’r amcanion polisi allweddol canlynol gael eu cyflawni: 
 

• Bydd gan fwy o ddinasyddion ddewis, rheolaeth a hyblygrwydd dros y 
gefnogaeth sydd wedi’i gyllido y maent ei angen i gyflawni eu canlyniadau 
ac anghenion pwrpasol. 

• Taliadau Uniongyrchol fydd y dull a ffafrir o alluogi pobl cymwys i gael eu 
grymuso i gymryd mwy o reolaeth dros eu trefniadau cefnogaeth sydd 
wedi’u cyllido. 

• Gall daliadau uniongyrchol feithrin diwylliant o alluogi  a bydd y diwylliant 
hwn a'r arferion gorau cysylltiedig yn cael eu datblygu a’u sefydlu ar 
draws Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru. 

• Caiff arferion grymuso, sydd wedi’u ffocysu ar ganlyniadau, ac yn ganolog 
i’r unigolyn eu hwyluso yn gyson ar draws Awdurdodau Lleol Gogledd 
Cymru 

• Bydd lleihad mesuradwy mewn cefnogaeth a gomisiynir gan Awdurdodau 
Lleol Gogledd Cymru wedi’i gyflawni 

• Bydd mwy o arloesi a defnydd creadigol ac effeithiol o'r cyllid sydd ar gael 
ar draws Gwasanaethau Cymdeithasol Gogledd Cymru 

• Bydd dull cyd-gynhyrchiol yn pennu dyluniad, gweithrediad a 
gweinyddiad cynlluniau Taliadau Uniongyrchol Gogledd Cymru yn y 
dyfodol. 

 
Bydd y ddogfen hon yn galluogi i’r canlyniadau allweddol canlynol gael eu cyflawni: 
 

• Pobl yn mwynhau iechyd a lles da 
• Pobl yn byw bywydau annibynnol a bywydau cyflawn. 
• Pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu. 
• Gofal a chefnogaeth yn cael ei ddarparu a’i gydlynu’n effeithiol. 
• Pobl gyda llais, dewis a rheolaeth. 
• Cymunedau cryf a bywiog. 

 
6.0 Gweithredu’r Polisi  
 



 

Mae’r polisi hwn yn nodi’r fframwaith y bydd taliadau uniongyrchol yn cael eu cynnig, eu 
rheoli a'u gweinyddu drwyddo.  
 
Bydd Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn cynhyrchu ystod o gyngor a chyfarwyddyd 
cefnogol ar gyfer gweithwyr a dinasyddion, er mwyn cynorthwyo wrth ddehongli’r polisi 
hwn, a’i weithredu yn unol ag adrannau perthnasol y Ddeddf.  
 
Bydd pob Awdurdod Lleol yn gyfrifol am sicrhau bod gan ymarferwyr gofal cymdeithasol 
fynediad at hyfforddiant parhaus er mwyn eu galluogi i ddeall a gweithredu gofynion y Polisi 
yn hyderus.  
 
Bydd pob Awdurdod Lleol yn darparu cefnogaeth a chyngor dydd i ddydd i ymarferwyr gofal 
cymdeithasol a dinasyddion er mwyn sicrhau eu bod yn deall dibenion y polisi a bod 
ganddynt gyfleoedd i archwilio, herio a thrafod taliadau uniongyrchol o fewn cyd-destun 
bywyd go-iawn.  
 
Gall unrhyw unigolyn sy’n dymuno trafod, neu gwyno am y cynllun Taliadau Uniongyrchol, 
neu sut y gweithredir y polisi wneud cais am gynrychiolaeth gan eiriolwr a/neu weithdrefn 
gwyno’r Cyngor. 
 
Bydd Fforwm Taliadau Uniongyrchol Rhanbarthol Gogledd Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod 
y Polisi hwn yn parhau i ateb y gofyn ac yn adrodd yn uniongyrchol i Benaethiaid 
Gwasanaeth Oedolion Gogledd Cymru (NWASH). 
 
7.0 Adolygu’r Polisi  
 
Gweithredir y polisi ym mis Ebrill 2017 a chaiff ei adolygu’n flynyddol o’r dyddiad hwn 
ymlaen er mwyn ystyried newidiadau deddfwriaethol sy’n codi neu unrhyw faterion a nodir 
mewn ymarfer. 
 
Bydd Fforwm Taliadau Uniongyrchol Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cyflawni adolygiad 
blynyddol ac yn gwneud y diwygiadau angenrheidiol o dan arweiniad Penaethiaid 
Gwasanaeth Oedolion Gogledd Cymru (NWASH). Rhaid i bob Awdurdod Lleol ddilyn eu 
proses ymgynghori lleol ac ymgysylltu â derbynwyr taliadau uniongyrchol lleol a’u 
cynrychiolwyr er mwyn darganfod eu cyfranogiad, safbwyntiau ac awgrymiadau. Gwneir 
diwygiadau angenrheidiol yn flynyddol a’u cyhoeddi ar wefannau’r Cyngor.  
 
 
 

 
 




