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  Pawb yng Nghymru sy’n cael taliadau o’r Gronfa Byw’n Annibynnol (ILF) 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Dderbynnydd ILF,  
 
Trefniadau ar gyfer y Dyfodol i Gynorthwyo Derbynwyr Taliadau’r Gronfa 
Byw’n Annibynnol (ILF) yng Nghymru.  
 

Ysgrifennais atoch ddiwethaf ar 18 Mawrth eleni i roi gwybod i chi am 
benderfyniad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gyflwyno 
cynllun grant i barhau i dalu’r un faint ag y maent yn ei gael ar hyn o bryd i 
dderbynwyr presennol yr ILF pan ddaw’r cynllun cyfredol i ben.  
 
Mae’r llythyr hwn yn disgrifio sut y bydd y cynllun grant yn cael ei weinyddu gan yr 
awdurdodau lleol yng Nghymru. Diben y cynllun grant yw parhau i dalu’r un faint o 
arian i chi ag yr ydych yn ei gael gan yr ILF nes daw’r cynllun cyfredol i ben ar 30 
Mehefin.  
 
Bydd cynllun grant, Grant Byw’n Annibynnol Cymru (WILG), yn weithredol yn y lle 
cyntaf rhwng 1 Gorffennaf 2015 a 31 Mawrth 2016 yn benodol i dalu derbynwyr y 
cyn gronfa ILF. Bydd hyn yn cynnwys y bobl hynny y cafodd eu taliadau eu gohirio 
pan ddaeth ILF i ben. Disgwylir i’r cynllun grant barhau o 1 Ebrill 2016 tan 31 
Mawrth 2017 pan fydd cyllid ar gyfer y cyfnod hwn wedi’i sicrhau. 
 
Mae’r cynllun grant hwn yn cynnwys nifer o elfennau, ac rwyf wedi’u hamlinellu 
isod: 
 
Cymhwysedd 

I gael taliadau o dan WILG bydd yn rhaid i unigolyn: 
 

 Fod yn cael ILF ar 30 Mehefin 2015, neu fod eu taliad ILF wedi’i ohirio ar y 

dyddiad hwnnw. 

 Bod yn byw ac yn bresennol yng Nghymru 

 Bod yr unigolyn yn parhau i gael yr elfen ofal briodol ar yr un lefel ar 30 

Mehefin 2015 sef: 

 
 
   19 Mehefin 2015    



 

Lwfans Byw i’r Anabl  
Lwfans Gweini 
Lwfans Gweini Cyson  
Taliad Annibyniaeth Bersonol  
Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog 
 

 Lle bo hynny’n briodol bydd yr unigolyn yn parhau i gael gofal a chymorth yr 

Awdurdod Lleol hyd at werth y trothwy perthnasol pan fo hynny’n gymwys 

 Bod yr unigolyn yn parhau i fyw’n annibynnol yn eu cymuned  ac nad ydynt 

yn preswylio mewn cartref gofal preswyl. 

Mae’r meini prawf hyn yn seiliedig ar y rhai a ddefnyddiwyd gan yr ILF ac maent 
wedi’u symleiddio i ddibenion y cynllun grant. 
 
Taliadau  
 
Mae ILF Nottingham wedi rhoi manylion i awdurdodau lleol yng Nghymru am bob 
unigolyn sy’n cael ILF yn awr. Mae’r manylion yn cynnwys swm yr arian mae pob 
unigolyn yn ei gael, sut mae wedi’i rannu a pa bryd y gwneir y taliad. 
 
Bydd awdurdodau lleol yn trefnu eu taliadau ar sail yr wybodaeth a roddwyd 
iddynt. Bydd ôl-daliad o bedair wythnos yn cael ei dalu yn unol â’r broses ILF.   
 
Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn ynglŷn â’r dyddiad talu. Mae’n ofynnol 
iddynt dalu mewn cylch 4 wythnos, gan roi rhybudd ymlaen llaw i’r derbynnydd. 
 
Efallai y bydd rhai pobl wedi cael mwy na’u taliadau arferol erbyn diwedd Mehefin. 
Y rheswm am hyn yw y bydd ILF wedi talu pawb hyd at ac yn cynnwys 30 Mehefin 
waeth beth yw eu dyddiad talu arferol. Bydd unrhyw gywiriad o ran pa bryd a faint 
y byddwch yn cael eich talu er mwyn dychwelyd at daliadau rheolaidd yn cael ei 
wneud gan awdurdodau lleol pan fydd y cynllun grant yn cychwyn. 
 
Defnyddio WILG 
 
Dylai eich taliadau grant gael eu defnyddio i gyflogi eich cynorthwyydd personol 
eich hun neu i dalu gweithwyr cymorth a gyflenwir gan asiantaeth gofal, neu’r 
ddau. 
 
Mae asiantaeth gofal yn fusnes a all ddarparu gweithwyr cymorth i’ch helpu. Bydd 

asiantaethau gofal fel arfer yn cyflogi’r gweithwyr cymorth y byddant yn eu darparu 
i chi, ond bydd angen i chi wirio ai chi neu’r asiantaeth yw’r cyflogwr. Dywed y 

gyfraith bod yn rhaid i asiantaethau gofal yng Nghymru gael eu cofrestru ag 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. 

Dylai asiantaeth gofal: 

 ddarparu cynorthwyydd personol i chi;  

 talu eu cyflog, gan gynnwys eu cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol;  

 ymgymryd ag ymrwymiadau eraill cyflogwyr fel talu tâl mamolaeth, tadolaeth 
neu fabwysiadu statudol.  

  

Eich cyfrifoldebau chi 



Bydd angen i chi roi enw a chyfeiriad yr asiantaeth yr ydych yn ei defnyddio i’ch 
awdurdod lleol. Bydd angen i chi hefyd gadw’r derbynebau a gewch gan yr 

asiantaeth. Dylai’r derbynebau a gewch ddangos:  

 cyfnod y gofal dan sylw;  

 nifer yr oriau a weithiwyd;  

 faint rydych wedi’i dalu iddynt; 

 sut y cawsant eu talu (er enghraifft, ag arian parod neu â siec),  

 y gyfradd fesul awr;  

 pa bryd yr oeddech wedi’u talu. 
 
Bydd eich awdurdod lleol yn gofyn am weld y cofnodion hyn bob tro y byddant yn 

ymweld â chi i wneud yn siŵr eich bod yn gwario eich taliadau grant yn briodol. 
Efallai y byddai’n ddefnyddiol pe baech yn agor cyfrif banc ar wahân fel y gallwch 

gadw golwg fanylach ar faint o arian sydd gennych. 

Gallwch newid yr asiantaeth a ddefnyddir gennych ar unrhyw adeg, neu gallwch 
ddewis cyflogi cynorthwyydd personol yn hytrach na defnyddio asiantaeth, ond 
bydd angen i chi roi gwybod i’ch awdurdod lleol am y newidiadau hyn. 
 
Cyflogi eich cynorthwyydd personol eich un 

Mae cyflogi eich cynorthwyydd personol eich hun yn golygu y bydd gennych 
gyfrifoldebau fel cyflogwr.  

O fewn eich taliad ILF bydd gofyn ichi gynnwys rhai elfennau ychwanegol i gyflog 

eich cynorthwyydd personol, fel cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr a thâl 
gwyliau. Bydd angen tynnu cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol a’u talu’n 

uniongyrchol i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) cyn i chi dalu cyflog eich 
cynorthwyydd personol.  

Os ydych yn dewis cyflogi eich cynorthwyydd (neu gynorthwywyr) personol eich 
hun byddwch wedyn yn gyflogwr iddynt. Efallai yr hoffech gyflogi perthynas (mae 
hynny’n dderbyniol ar yr amod nad ydynt yn byw gyda chi). 
 
Os byddwch yn penderfynu cyflogi cynorthwyydd personol, bydd angen i chi:  

 dalu’r isafswm cyflog cenedlaethol, o leiaf, iddynt  

 talu cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol ar gyfer eich cynorthwyydd 
personol;  

 talu tâl gwyliau i’ch cynorthwyydd personol (os ydynt yn gweithio’n llawn 
amser, mae ganddynt hawl i gael 28 diwrnod y flwyddyn);  

 cael yswiriant atebolrwydd cyflogwr (efallai y gallwch gael hwn drwy eich 
polisi yswiriant arferol);  

 rhoi contract cyflogi i’ch cynorthwyydd personol.  
 

Efallai y bydd yn rhaid i chi hefyd dalu: 

 tâl salwch statudol  

 tâl mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu statudol 
 
Eich cyfrifoldebau os ydych chi’n cyflogi eich cynorthwyydd / cynorthwywyr 



personol eich hun 

Bydd yn rhaid i chi gadw cofnod o’r canlynol: 

 y dyddiad pan ddechreuodd eich cynorthwyydd / cynorthwywyr personol 
weithio i chi, yn enwedig os yw’r penodiad yn un diweddar neu newydd;  

 taflenni amser ar gyfer pob cynorthwyydd personol sy’n dangos y dyddiad 
pan oeddent yn gweithio i chi a faint o oriau maent wedi’u gweithio; 

 derbynebau sy’n cadarnhau faint o arian rydych wedi’i dalu iddynt; 

 cofnodion HMRC sy’n dangos y cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol a 
wnaethpwyd;  

 hawl gwyliau eich cynorthwyydd / cynorthwywyr personol a thâl gwyliau;  

 unrhyw absenoldeb oherwydd salwch maent wedi’i gymryd; 

 pob gohebiaeth rhyngoch chi a'ch cynorthwyydd / cynorthwywyr personol;  

 unrhyw broblemau rydych wedi’u trafod â’ch cynorthwyydd personol a’r 
camau rydych wedi cytuno i’w cymryd. 

 
Rhaid i’ch cynorthwyydd personol lofnodi pob un o’r rhain. 
 
Sylwer: Bydd cynrychiolwyr yr awdurdod lleol a fydd yn cynnal Cyfarfod Adolygu 
WILG yn gofyn am weld y cofnodon am ddwy flynedd dreth lawn pan fyddant yn 
ymweld â chi. 
 

Os yw eich cynorthwyydd personol yn hunan-gyflogedig, yna maent yn gyfrifol am 
eu costau cyflogaeth eu hunain fel talu eu treth, Yswiriant Gwladol, tâl gwyliau a 

thâl salwch eu hunain. Os yw eich cynorthwyydd personol yn hunan-gyflogedig 
dylent roi anfoneb neu daflen amser i chi sy’n dangos pa ofal maent wedi’i roi i chi, 

a pha bryd. Bydd angen i chi hefyd gadw cofnod o ba bryd maent wedi gweithio i 
chi, faint rydych wedi’i dalu iddynt a beth oedd y gyfradd fesul awr. 

Bydd angen i chi hefyd gadarnhau wrth HMRC bod eich cynorthwyydd personol yn 
hunan-gyflogedig i ddibenion treth, oherwydd os ydynt, nid chi yw eu cyflogwr.  

Er bod eich awdurdod lleol yn gofyn i chi gadw cofnodion am ddwy flynedd, mae 
HMRC yn mynnu eich bod yn cadw cofnodion am y chwe blynedd diwethaf. 
 
Ar beth ellir gwario arian WILG? 

 

• glanhau a dyletswyddau domestig eraill 

• coginio a pharatoi bwyd a diod 

• golchi a smwddio dillad 

• siopa 

• hylendid a thacluso personol  

• gwisgo, bwyta ac yfed 

• symudiadau corfforol fel troi, cerdded 

• goruchwyliaeth i atal perygl sylweddol iddynt eu hunain neu i eraill 



 

Lle ellir gwario arian WILG? 
 

• yn y cartref 

• y tu allan i’r cartref 

• yn y gwaith 

• mewn addysg 

Pwy ellir eu cyflogi? 

Mae dewis y defnyddiwr yn hanfodol a gallant ddewis: 
 

• cyflogi pobl yn uniongyrchol 

• rhoi contract i bobl hunan-gyflogedig  

• rhoi contract i asiantaeth gofal 

 

Pethau na ellir gwario arian WILG arnynt, onibai bod hynny wedi’i gytuno o’r 
blaen gyda’r Gronfa Byw’n Annibynnol  
 

 gofal a ddarperir gan berthynas sy’n byw yn yr un tŷ, oni bai bod cytundeb 

eisoes â’r Gronfa Byw’n Annibynnol a bod tystiolaeth ddogfennol o’r 

cytundeb hwn ar gael ac y gellir ei ddangos os bydd yr awdurdod lleol yn 

gofyn am ei weld 

 addasiadau ac offer 

 gofal plant 

 garddio a chynnal a chadw’r cartref 

 rhianta 

 treuliau pan fyddwch allan gyda’ch cynorthwyydd personol 

 hydro / ffisiotherapi / aromatherapi 

 trin gwallt / trin traed 

Cadw Cyllid Grant  
 

Efallai y byddwch yn gweld weithiau bod gennych arian dros ben yn eich cyfrif 

banc nad ydych wedi’i wario. Efallai eich bod yn cadw’r arian hwn ar un ochr i dalu 
am eich costau fel cyflogwr fel cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar gyfer eich 

cynorthwyydd personol neu efallai tâl gwyliau eich cynorthwyydd personol.  

Hefyd, efallai na fyddwch wedi talu am ofal am gyfnod byr, am eich bod wedi 
treulio cyfnod yn yr ysbyty, er enghraifft ac felly mae gennych rywfaint o arian dros 



ben. Os mai dyna’r achos gallwch gadw hyd at bedair wythnos o’ch dyfarniad grant 
arferol fel cronfa wrth gefn. Mae hyn yn golygu y gallwch ddefnyddio’r arian hwn i 

dalu am unrhyw ofal ychwanegol a all fod ei angen arnoch.  

Os ydych yn dal ag arian dros ben, ar ôl i’ch holl ddidyniadau fel cyflogwr gael eu 
rhoi i un ochr yn ogystal â’ch cronfa wrth gefn, bydd yn rhaid i chi ddychwelyd yr 
arian hwn i’ch awdurdod lleol. Yr unig eithriad i’r rheol hon yw os bydd unigolyn yn 
llunio cytundeb â’i awdurdod lleol i gadw mwy na thaliad pedair wythnos i ddiben 
eithriadol. Os oedd gan unigolyn gytundeb ag ILF i gadw mwy na thaliad 4 
wythnos a’u bod yn dymuno parhau â hyn o dan y cynllun grant hwn, rhaid iddynt 
roi gwybod i’w hawdurdod lleol a chael eu cytundeb i barhau â’r trefniant.  
 
Newid mewn Amgylchiadau  
 

Mae’r unigolyn yn gyfrifol am hysbysu ei awdurdod lleol os yw ei amgylchiadau’n 
newid oherwydd gallai hynny effeithio ar faint o arian y byddwch yn ei gael. Os nad 
ydych chi’n rhoi gwybod i’ch awdurdod lleol am newid gallai hynny arwain at dalu 
gormod i chi. Mae hyn yn golygu efallai y bydd yr awdurdod wedi talu arian i chi na 
ddylech ei gael a bydd yn rhaid i chi dalu’r arian hwn yn ôl.  
 

Rhaid i chi roi gwybod i’ch awdurdod lleol am newidiadau yn eich bywyd, fel: 

 rydych yn rhoi’r gorau i fynd i ganolfan ddydd;  

 mae cyfradd y Lwfans Byw i’r Anabl/PIP rydych yn ei gael yn newid; 

 rydych yn dechrau neu’n rhoi’r gorau i gael y Premiwm Anabledd Difrifol;  

 rydych chi (neu eich partner) yn cael budd-dal newydd neu mae budd-dal yn 
dod i ben; 

 rydych yn cael plentyn neu mae eich plentyn yn gadael cartref; 

 rydych chi’n priodi neu’n dechrau byw gyda’ch partner;  

 rydych yn cael ysgariad, neu’n rhoi’r gorau i fyw gyda phartner;  

 rydych yn mynd i’r ysbyty neu ofal preswyl, hyd yn oed os yw am gyfnod byr 
yn unig;  

 rydych yn symud tŷ;  

 mae rhywun yn dechrau hawlio Lwfans Gofalwr am roi gofal i chi;  

 mae eich incwm chi neu incwm eich partner yn newid. 
 
Ni fydd y swm y bydd unigolyn yn ei gael o’r cynllun grant yn newid oni bai bod y 
gofal a’r cymorth maent yn ei gael yn gostwng yn is na swm eu trothwy cyfredol o 
gost y gofal y mae eu hawdurdod lleol yn ei ddarparu. Os bydd hyn yn digwydd 
yna ni fyddai’r unigolyn wedyn yn cael taliadau o’r cynllun grant. 
 
Gohiriadau  
 

Bydd awdurdodau lleol yn parhau i dalu dyfarniad WILG i ddefnyddiwr am 28 
diwrnod o’r diwrnod y byddant yn cael eu derbyn i ofal preswyl dros dro, seibiant 

mewn cartref gofal cofrestredig neu yn ystod cyfnod yn yr ysbyty sydd wedi’i 
drefnu, lle mae’r defnyddiwr wedi datgan bod angen i’r taliad barhau. Bydd yr 

awdurdod lleol yn parhau i dalu’r dyfarniad am hyd at 28 diwrnod pan fydd y 
defnyddiwr yn cael ei dderbyn i ysbyty, oni bai bod y defnyddiwr wedi datgan nad 

oes angen i’r dyfarniad barhau. O ddiwrnod 29 ymlaen ni fydd awdurdod yn 



gwneud unrhyw daliadau pellach tan i chi ddweud wrthynt eich bod wedi 
dychwelyd adref ac wedi dechrau cyflogi gofal unwaith eto.  

Gellir defnyddio’r arian hwn i dalu eich gofalwr tra byddwch yn yr ysbyty neu am 
unrhyw ofal ychwanegol fydd ei angen arnoch ar ôl i chi fynd adref. Os byddwch 
yn gweld nad oes angen yr holl arian hwn arnoch, gallwch gadw pedair wythnos 
o’ch dyfarniad, ond rhaid i chi ddychwelyd gweddill yr arian i’ch awdurdod lleol. 
 
Nid yw hyn yn berthnasol yn achos gofal preswyl parhaol.  
 
Ailgychwyn taliadau  

Os yw eich awdurdod lleol wedi rhoi’r gorau i’ch talu am nad oeddech yn cyflogi 

gofal, bydd fel arfer yn cadw eich ffeil yn agored am dri mis. Mae hyn yn golygu os 

byddwch yn dechrau cyflogi gofal o fewn tri mis, yr unig beth y bydd yn rhaid i chi 
ei wneud fydd cysylltu â’ch awdurdod lleol i roi gwybod iddynt eich bod yn mynd i 

ddechrau cyflogi gofal unwaith eto a gallant hwy wedyn ailgychwyn eich taliadau. 
Ar yr amod nad oes dim newidiadau yn eich amgylchiadau gall awdurdod lleol 

ddechrau talu eich taliadau arferol. Os oes newid yn eich amgylchiadau, efallai y 
bydd angen i’r awdurdod lleol drefnu i ymweld â chi i wneud yn siŵr bod eich 

pecyn gofal yn briodol.  

Os yw’n mynd i gymryd mwy o amser i chi i drefnu eich pecyn gofal, ond eich bod 
yn dymuno i’r awdurdod lleol fod yn gysylltiedig bydd angen i chi gysylltu â hwy o 
fewn y tri mis cyntaf i ofyn iddynt ymestyn y cyfnod. Fel arfer, yr amser hwyaf ar 
gyfer cadw ffeil unigolyn yn agored yw naw mis. O dan amgylchiadau eithriadol 
gellir ei chadw’n agored am fwy o amser na hyn, ond rhaid i chi gadw mewn 
cysylltiad â’ch awdurdod lleol i roi gwybod iddynt beth sy’n digwydd. 
 
Ymweliadau Adolygu  
 
Bydd pawb sy’n cael grant yn cael o leiaf un ymweliad adolygu gan eu hawdurdod 
lleol yn ystod oes y cynllun grant hwn. Gall yr ymweliad hefyd gynnwys adolygiad 
blynyddol yr awdurdod lleol o amgylchiadau’r unigolyn a’r anghenion gofal sy’n 
cael eu diwallu gan yr awdurdod lleol. Os bydd y ddau adolygiad yn cael eu cynnal 
ar yr un pryd, yna i ddibenion WILG bydd cynrychiolydd yr awdurdod lleol yn 
cyflawni’r canlynol: 
 
Mae Ymweliad Adolygu WILG yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol  

 Adolygiad o feini prawf cymhwysedd 

 Adolygiad o ganlyniadau i’r defnyddiwr sy’n canolbwyntio ar amgylchiadau 
a’r angen i hybu dewis a rheolaeth  

 Gofynion cymorth yn erbyn cymorth a gwasanaethau cymwysedig WILG 
(QSS) 

 Tystiolaeth o sut y cafodd cyllid blaenorol ei ddefnyddio  

 Canfod arian heb ei wario  
 
I ddibenion y cynllun grant, mae’r unigolyn sy’n cael ei adolygu yn gyfrifol am 
sicrhau bod cofnodion a derbynebau am y gofal a’r gwasanaethau cymorth maent 
wedi’u cael drwy ddefnyddio arian y grant ynghyd â chofnodion eu Cyfrif Banc yn 
barod ar gyfer yr adolygiad. Mae’r dystiolaeth y bydd angen ei dangos mewn 
cyfarfod o’r fath yn debyg i’r hyn roedd ei angen yn ystod cyfarfod adolygu ILF.  
 
Cyfrifoldebau’r Defnyddiwr Grant 

Defnyddiwr y grant sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl gostau cyflogaeth statudol 



sy’n deillio o gyflogi gofalwr neu ofalwyr ac sy’n cael eu talu ar hyn o bryd ag arian 
ILF yn parhau i gael eu talu o’u taliadau o dan y cynllun grant newydd. Nid oes 
darpariaeth yn y cynllun grant ar gyfer unrhyw arian ychwanegol neu daliadau 
“untro” y gellir eu gwneud i unigolyn. Bydd yr arian y bydd unigolyn yn ei gael yr un 
faint â’r hyn oedd yn cael ei dalu’n flaenorol gan ILF ar 30 Mehefin. 

 
Yn gywir, 
 

 
Steve Gulliford 
Yr Is-adran Datblygu Polisi ar gyfer 
Plant ac Oedolion,  
Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Integreiddio 
Developing Policy for Children and 
Adults Division, Social Services 
and Integration Directorate  
 
 

 
 

E-bost: Steve.Gulliford@Wales.gsi.gov.uk  
 
Rhif ffôn: 029 2082 3478 
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