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Annwyl Gyfaill, 
 
Cynllun Grant Byw'n Annibynnol Cymru (WILG) 2015-16 Nodiadau Canllaw 
 
Pwrpas 
 

Darparu cyfarwyddyd cyffredinol ar sut i weithredu'r cynllun grant uchod a rhoi gwybodaeth 
ar agweddau penodol sy'n ymwneud â chymhwyster, talu ac adolygu hawl unigolyn i gael 
taliad o dan y cynllun grant. 
 
Cefndir 
 
Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ym mis Mawrth 2014 y byddai'r cyfrifoldeb am y Gronfa 
Byw'n Annibynnol (ILF) yn dod yn gyfrifoldeb i'r gweinyddiaethau datganoledig o 1 
Gorffennaf, 2015.  
 
Yng Nghymru cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y trefniadau ar gyfer gofal a 
chymorth i rai fydd yn derbyn taliadau'r Gronfa Byw'n Annibynnol yn y dyfodol rhwng 3 
Hydref a 23 Rhagfyr 2014. Ar ôl dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad, cyhoeddodd y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 13 Mawrth, 2015 beth fyddai'r 
trefniadau ar gyfer ymdrin â gofal a chymorth yn y dyfodol. Ei benderfyniad ef oedd creu 
grant arbennig, i gael ei weinyddu gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 1 
Gorffennaf 2015 a 31 Mawrth 2017. Dyrannwyd cyllid o £20.4m ar gyfer y cyfnod 1 
Gorffennaf, 2015 hyd at 31 Mawrth 2016 i Lywodraeth Cymru barhau i dalu'r dyraniadau a 
ddyrannwyd iddynt i'r rhai sy'n derbyn taliadau o'r Gronfa Byw'n Annibynnol fel ar 30 
Mehefin drwy'r cynllun grant uchod. Mae'r cyllid hwn i gael ei ddefnyddio i dalu i'r rhai sy'n 
derbyn taliadau o'r Gronfa Byw'n Annibynnol sy'n parhau i fod yn gymwys i dderbyn taliadau 

  19 Mehefin 2015  



o gynllun Grant Byw'n Annibynnol Cymru (WILG) yn unig.  Mae hyn wedi ei nodi yn 
Nhelerau ac Amodau'r cynllun grant a'i dderbyn gan yr holl lofnodwyr ar ran eu priod 
awdurdodau. Roedd cynllun y Gronfa Byw'n Annibynnol yn rhoi taliadau i unigolion a oedd 
yn derbyn cyfraddau gofal arbennig o Fudd-daliadau Lles ac a oedd â phecyn gofal wedi'i 
gytuno gyda'r Gronfa Byw'n Annibynnol am arian ychwanegol i ddiwallu eu hanghenion a'u 
hamcanion. Mae mwyafrif helaeth y rhai a oedd gynt yn derbyn taliadau'r Gronfa Byw'n 
Annibynnol hefyd yn derbyn gofal dibreswyl a chefnogaeth gan eu hawdurdod lleol hyd at 
drothwy cost a nodir a oedd yn rhoi hawl iddynt gael eu hystyried ar gyfer arian gan y 
Gronfa Byw'n Annibynnol.  
 
Canllawiau  
 

Mae'r canllawiau a gynhwysir yn yr hysbysiad hwn yn cynnwys y cymhwyster sylfaenol, a 
thalu a monitro'r taliadau hynny o dan gynllun  Grant Byw'n Annibynnol Cymru. Mae'r 
cynllun hwn i'w drin yn gyfan gwbl ar wahân i godi tâl am wasanaethau gofal cymdeithasol 
dibreswyl fel y darparwyd neu fel y comisiynwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Nid 
yw'r cynllun ychwaith yn amodol ar y rheoliadau ynghylch taliadau uchaf wythnosol a 
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru, drwy arfer eu pwerau o dan y Mesur Codi Taliadau 
am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010. Mae'r ystod o wasanaethau y gellid 
defnyddio cyllid y Gronfa Byw'n Annibynnol ar eu cyfer mewn llawer o achosion yn 
ehangach na'r rhai a ddarperir gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Pwrpas y cynllun grant 
yw parhau lefel y taliad a dderbyniodd pobl o dan  y Gronfa Byw'n Annibynnol hyd at 30 
Mehefin eleni. Ond mae cymhwyster ar gyfer taliad o dan Grant Byw'n Annibynnol Cymru 
yn seiliedig ar y meini prawf cymhwyster canlynol a addaswyd o'r hyn a ddefnyddiwyd gan y 
Gronfa Byw'n Annibynnol a osodwyd gan Weithred Ymddiriedolaeth ac roedd mwy o 
ffactorau yn cael eu hystyried na'r rhai sy'n cael eu defnyddio ar gyfer y cynllun grant 
newydd.  
 
Mae'n bosibl y bydd materion cyffredin a fydd yn berthnasol ar draws polisïau codi tâl yr 
awdurdodau y gellir eu defnyddio wrth ystyried elfennau o ddelio ag amgylchiadau unigol y 
sawl sy'n derbyn y grant. 
 
Dyma’r meini prawf cymhwyster sy’n rhaid eu cymhwyso. 
 
Rhaid i'r sawl sy'n derbyn taliad o dan Gynllun Grant Byw'n Annibynnol Cymru (WILG) ar 
Fehefin 30, 2015: 
 

 Fod yn derbyn taliad o'r Gronfa Byw'n Annibynnol ar 30 Mehefin 2015, neu y mae ei 

daliad o'r Gronfa Byw'n Annibynnol wedi'i atal dros dro ar hyn o bryd ar y dyddiad 

hwnnw. 

 

 Bod yn preswylio yng Nghymru ac yn bresennol yno 

 

 Mae'r unigolyn yn dal i fod yn derbyn yr elfen gofal priodol ar yr un lefel ar 30 

Mehefin 2015 o'r canlynol: 

 

Lwfans Byw i'r Anabl 
Lwfans Gweini 
Lwfans Gweini Cyson 
Taliad Annibyniaeth Bersonol 



Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog 
 
 

 Ers ei sefydlu, cafodd tri throthwy eu cymhwyso gan y Gronfa Byw'n Annibynnol i 
bobl sy'n derbyn gofal a chefnogaeth dibreswyl gan eu hawdurdodau lleol. Y rhain 
yw: 

 

 1993 £200 

 2008 £320       

 2010 £340       
 

 Mae'r unigolyn yn parhau i dderbyn gofal a chymorth Awdurdod Lleol hyd at werth y 

trothwy perthnasol lle bo'n berthnasol. Bydd hyn yn berthnasol i rai derbynwyr Grŵp 

1 a phob derbyniwr Grŵp 2. 

 

 Bod yr unigolyn yn parhau i fyw yn annibynnol yn ei gymuned ac nad yw'n preswylio 

yn barhaol mewn lleoliad cartref gofal preswyl. 

I gael arian gan Grant Byw’n Annibynnol Cymru rhaid i ddefnyddwyr: 

 fod yn byw yn y DU am o leiaf 26 wythnos y flwyddyn 

 cael neu fod â hawl i gyfradd uchaf elfen gofal  Lwfans Byw i'r Anabl 

 fod ag angen mwy o ofal nag y bydd yr incwm sydd ar gael iddynt yn gallu ei 

brynu 

 

Mae mewnbwn gan awdurdod lleol hyd at swm trothwy (ar gyfer defnyddwyr grŵp 2) yn 
ofynnol ar gyfer dyfarnu taliad Grant Byw'n Annibynnol Cymru a gallai gynnwys   

• gofal cartref - yn fewnol neu wedi'i gontractio allan 
• canolfan/gwasanaethau dydd  
• seibiant preswyl 
• Taliadau uniongyrchol 
• Cymorth dan gyfarwyddyd y dinesydd 

 
 

I ba ddiben y gellir defnyddio Grant Byw'n Annibynnol Cymru? 
Cymorth a gwasanaethau cymwys (QSS) 

• glanhau a dyletswyddau domestig eraill 

• coginio a pharatoi bwyd a diod 

• golchi dillad a smwddio 

• siopa 

• hylendid personol a gofalu am y corff 

• gwisgo, bwyta ac yfed 

• symudiad corfforol megis troi, cerdded 

• goruchwyliaeth er mwyn osgoi perygl sylweddol iddynt eu hunain neu bobl eraill 



 

Ble gall arian Grant Byw'n Annibynnol Cymru gael ei ddefnyddio? 
 

• yn y cartref 

• allan o'r cartref 

• yn y gwaith 

• mewn addysg 

 
 
Cyfrifoldebau'r Sawl sy'n Derbyn Grant 
 
Mae gan dderbynwyr grant ddewis o ran pwy maent yn eu cyflogi i ddarparu'r gofal maent 
yn ei dderbyn o dan y cynllun grant. Efallai y byddant yn dewis derbyn gofal gan asiantaeth 
gofal, eu cynorthwyydd personol eu hunain neu gyfuniad o'r ddau, gan ddibynnu ar eu 
hanghenion gofal. Rhaid i unrhyw asiantaeth gofal a ddefnyddir fod wedi'i chofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, neu gorff statudol cyfatebol.  
 
Os yw derbynnydd y grant yn dewis cyflogi asiantaeth gofal i ddarparu eu gwasanaethau 
gofal a chymorth, y telir amdanynt gan eu taliadau grant, rhaid iddynt gadw anfonebau i'w 
dangos mewn Cyfarfod Adolygu. Rhaid i'r anfonebau hyn ddangos yr wybodaeth ganlynol 
am y gwasanaethau gofal a ddarperir gan ofalwyr asiantaeth neu asiantaethau: 
 

 cyfnod y gofal a roddwyd;  

 nifer yr oriau a weithiwyd;  

 faint a dalwyd iddyn nhw;  

 sut y maent yn cael eu talu (er enghraifft, drwy arian parod neu siec),  

 y gyfradd fesul awr; a  

 phryd y cawsant eu talu.  
 
Gall y sawl sy'n derbyn grant ddewis cyflogi eu cynorthwyydd personol eu hunain i ddarparu 
eu gofal a'u cymorth. Os byddant yn gwneud, maent yn cymryd y cyfrifoldebau o fod yn 
gyflogwr. Bydd hyn yn cynnwys: 
 

 Talu o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol iddyn nhw  

 Talu cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol ar gyfer eu cynorthwyydd(wyr) personol;  

 Rhoi eu tâl gwyliau i'w cynorthwyydd(wyr) personol (os ydynt yn gweithio'n amser 
llawn mae ganddynt hawl i 28 diwrnod y flwyddyn);  

 Bod ag yswiriant atebolrwydd y cyflogwyr (gallai hyn fod trwy bolisi yswiriant arferol y 
sawl sy'n derbyn y grant);  

 Rhoi contract cyflogaeth i'w cynorthwyydd(wyr) personol   
 
Efallai y bydd angen i'r sawl sy'n derbyn y grant dalu'r canlynol hefyd -  

 tâl salwch statudol;  

 tâl mamolaeth, tadolaeth neu dâl mabwysiadu statudol.  



 
Bydd angen i dderbynnydd y grant gadw cofnodion o'r modd y maent yn cyflogi 

cynorthwyydd(wyr) personol, a bydd angen iddynt ddangos hyn yn ystod Cyfarfod Adolygu. 
Bydd y rhain yn cynnwys: 

 y dyddiad y dechreuodd y cynorthwyydd(wyr) personol weithio iddyn nhw;  

 taflenni amser ar gyfer pob cynorthwyydd personol yn dangos y dyddiad pan oeddent 
yn gweithio a faint o oriau yr oeddent yn gweithio;  

 derbynebau yn cadarnhau faint o arian a dalwyd iddyn nhw;  

 cofnodion Cyllid a Thollau EM yn dangos y cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol a 
wnaed;  

 hawl gwyliau a thâl gwyliau'r cynorthwyydd(wyr) personol;  

 unrhyw absenoldeb salwch y maent wedi'u cymryd;  

 yr holl ohebiaeth rhwng y sawl sy'n derbyn y grant a'i gynorthwyydd(wyr) personol;  

 unrhyw broblemau mae derbynnydd y grant wedi eu trafod gyda'i gynorthwyydd(wyr) 
personol a pha gamau sydd wedi cael eu cytuno.  

 
Mae angen i'r rhain i gyd gael eu llofnodi gan y cynorthwyydd(wyr) personol.  
 
Gallai cynrychiolydd o'r awdurdod lleol ofyn am gael gweld cofnodion am ddwy flwyddyn 
dreth lawn yn ystod y Cyfarfod Adolygu.  
 
Lle nad yw un o’r uchod yn ei le, dylai staff gofal cymdeithasol, wrth adolygu, atgoffa 
unigolion o’u cyfrifoldebau a’u cyfeirio at sefydliadau sy’n gallu eu cynorthwyo – lle mae 
hynny’n gymwys. 
 

 

Rhai sy'n derbyn taliadau Grŵp 1 y Gronfa Byw'n Annibynnol 
 

Mae yna nifer fach o rai sy'n derbyn taliadau'r Gronfa Byw'n Annibynnol ledled Cymru sy'n 
dod o fewn y Grŵp hwn. Mae'r unigolion hyn wedi bod yn derbyn taliadau cyn i'r 
cymhwysedd gael ei newid i gynnwys trothwy o ofal a chefnogaeth yn cael ei ddarparu gan 
awdurdod lleol. Ond efallai y bydd nifer yn hysbys i'w hawdurdod lleol oherwydd gallent 
hefyd fod yn derbyn gofal a ddarperir yn uniongyrchol gan yr awdurdod hwnnw. Bydd ILF 
Nottingham wedi rhoi manylion i bob awdurdod am y rhai sy'n derbyn taliadau Grŵp 1, gan 
gynnwys eu dyfarndaliad wythnosol a manylion eu Cyfrif Banc ynghyd â phryd y mae 
taliadau'n cael eu gwneud. 
 
Mae angen i ddefnyddiwr Grŵp 1 barhau i fod â hawl i o leiaf gyfradd elfen ofal y Lwfans 
Byw i'r Anabl, Lwfans Gweini neu'r Lwfans Gweini Cyson yr oeddent yn gymwys i'w derbyn 
ar 1 Hydref 2007 neu mae angen iddynt fod yn derbyn elfen byw bob dydd y Taliad 
Annibyniaeth Bersonol (PIP) neu'r Taliad Annibyniaeth i'r Lluoedd Arfog (AFIP).  
Pan fydd defnyddiwr yn cael ei drosglwyddo o'r Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) i Daliad 
Annibyniaeth Bersonol (PIP), byddant yn parhau i fod yn gymwys i gael arian y Gronfa 
Byw'n Annibynnol ar yr amod eu bod yn derbyn elfen byw bob dydd y Taliad Annibyniaeth 
Bersonol  heb ystyried y gyfradd y caiff ei dyfarnu arni.  
Pan fydd defnyddiwr yn cael ei drosglwyddo o Lwfans Byw i'r Anabl i Daliad Annibyniaeth y 
Lluoedd Arfog bydd yn parhau'n gymwys.  
 
Mae angen i ddefnyddiwr Grŵp 2 fod yn derbyn cyfradd uchaf elfen ofal  y Lwfans Byw i'r 

Anabl, y gyfradd uchaf o Lwfans Gweini neu o leiaf y gyfradd gyfatebol yn ariannol o Lwfans 



Gweini Cyson neu fod yn derbyn yr elfen byw bob dydd o'r Taliad Annibyniaeth Bersonol 
(PIP) neu'r Taliad Annibyniaeth i'r Lluoedd Arfog (AFIP).  
Pan fydd defnyddiwr yn cael ei drosglwyddo o'r Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) i'r Taliad 
Annibyniaeth Bersonol (PIP), byddant yn parhau i fod yn gymwys i gael arian y Gronfa 
Byw'n Annibynnol ar yr amod eu bod yn derbyn elfen byw bob dydd y Taliad Annibyniaeth 
Bersonol heb ystyried y gyfradd y caiff ei dyfarnu arni.  
Pan fydd defnyddiwr yn cael ei drosglwyddo o Lwfans Byw i'r Anabl i Daliad Annibyniaeth y 
Lluoedd Arfog bydd yn parhau'n gymwys.  
 
Cyfraniadau Defnyddwyr Gwasanaeth 
 
Rhaid i rai sy'n derbyn taliadau'r Gronfa Byw'n Annibynnol wneud cyfraniad at y cyllid a 
gawsant gan y Gronfa Byw'n Annibynnol, mae'r cyfraniad hwn yn cael ei dynnu oddi ar y 
swm o arian a gawsant o'r Gronfa Byw'n Annibynnol. Mae'r rhwymedigaeth hon yn cael ei 
chadw ar gyfer y cynllun grant, disgwylir i dderbynwyr wneud cyfraniad ar yr un lefel ag a 
roddwyd dan y Gronfa Byw'n Annibynnol oni bai bod rhesymau da iawn dros beidio â 
gwneud hynny. 
 
Fel arfer disgwylir i ddefnyddwyr gyfrannu hanner elfen gofal eu Lwfans Byw i'r Anabl, 
hanner eu Lwfans Gweini neu Lwfans Gweini Cyson neu hanner cyfradd yr elfen Byw bob 
Dydd  y Taliad Annibyniaeth Bersonol y maent yn ei dderbyn tuag at gost eu gofal. Bydd 
cyfradd Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (AFIP) a gymerir i ystyriaeth yr un gyfradd â 
hanner cyfradd uwch elfen byw bob dydd y Taliad Annibyniaeth Bersonol.  
 
 
Colli neu leihau LBA/ LG/ TAB/Tala (DLA / AA / PIP / AFIP)  

Pan fo un o'r budd-daliadau hyn yn cael ei leihau neu fod defnyddiwr yn peidio â'i dderbyn, 
yna mae ganddynt yr opsiwn o ofyn bod y penderfyniad hwn yn cael ei ailystyried gan yr 
Adran Gwaith a Phensiynau. Os yw hyn yn aflwyddiannus gallant wedyn gymryd hyn i apêl 
ffurfiol cyntaf.  
Gallai taliadau'r grant barhau pan fydd defnyddiwr yn gofyn am ailystyried y penderfyniad 
neu yn y broses o wneud apêl gyntaf. Efallai na fydd taliadau CBA (ILF) yn parhau pe bai 
apêl i'r tribiwnlys haen gyntaf yn aflwyddiannus hyd yn oed os gwneir apêl arall yn nes 
ymlaen.  
Fel arfer, mae rhai sy'n derbyn LBA/ LG/ LGC (DLA/AA/CAA ) yn cael un mis i ofyn am 
adolygiad o benderfyniad neu apelio yn erbyn y newid gan yr Adran Gwaith a Phensiynau 
yn eu budd-dal, oni bai bod newid wedi bod yn yr amgylchiadau ers i'r penderfyniad gael ei 
wneud, ac os felly gofynnir am benderfyniad newydd ac nid yw'r terfyn amser o un mis yn 
berthnasol.  
Pan fydd defnyddiwr yn cael ei drosglwyddo i'r TAB (PIP) a bod y defnyddiwr yn dymuno 
apelio yn erbyn y canlyniad, rhaid iddo ofyn am ailystyried y penderfyniad o fewn un mis; 
mae ganddo wedyn fis arall i wneud apêl.  
 
Defnyddio arian y Grant Byw'n Annibynnol  
 

Bwriad y cynllun grant yw parhau i dalu dyfarndaliadau yr oedd unigolion cymwys yn eu 
derbyn o'r GBA (ILF) fel ar 30 Mehefin 2015, p'run a oedd taliadau gwirioneddol yn cael eu 
gwneud ar y dyddiad hwnnw ai peidio. Gallai nifer o unigolion gael eu taliad wedi'i atal ar 
adeg cau'r GBA (ILF) ond bydd eu harian a manylion eu dyfarndaliad wedi cael eu 
trosglwyddo i awdurdodau lleol. Gwnaeth y Gronfa Byw'n Annibynnol daliad i unigolion 
gyflawni'r canlyniadau y cytunwyd arnynt. Y rhain yn eu hanfod yw:  
 
 

 Gwneud yn siŵr fod gennyf reolaeth dros fy mywyd  



 Fy nghadw i'n ffit ac yn iach o ran y corff a'r meddwl  

 Gwneud yn siŵr fy mod yn ddiogel ac yn iach  

 Cymryd rhan mewn gwaith, dysgu, hyfforddi a hobïau  

 Cynnal perthynas gyda fy ffrindiau a'm teulu  

 Cefnogi fy ngofalwyr di-dâl  

 

Bydd disgwyl i'r defnyddiwr gadw cofnodion clir o'r modd y cafodd yr arian ei ddefnyddio.  

Bwriedir i daliadau o dan y Grant Byw'n Annibynnol gael eu defnyddio ar gyfer y 
gweithgareddau hynny o dan y rhai yr oedd unigolion yn cymhwyso'n flaenorol amdanynt o 
dan gynllun y Gronfa Byw'n Annibynnol. Cyfeiriwyd at y rhain fel Cefnogaeth a 
Gwasanaethau Cymwys (QSS). Mae'r tasgau a restrir isod yn ffurfio gweithgareddau 
Cefnogaeth a Gwasanaethau Cymwys y gellid defnyddio taliadau'r grant ar eu cyfer: gellir 
cyflawni tasgau Cefnogaeth a Gwasanaethau Cymwys y tu mewn a'r tu allan i gartref y 
defnyddiwr fel y bo'n briodol.  

 

 Glanhau a dyletswyddau domestig eraill  

 Coginio a pharatoi bwyd a diod  

 Golchi dillad a smwddio  

 Siopa  

 Hylendid personol a gofal am y corff  

 Gwisgo  

 Bwyta  

 Yfed  

 Symud corfforol megis troi, cerdded  

 Goruchwyliaeth er mwyn osgoi perygl sylweddol iddo ef neu hi ei hun neu bobl eraill.  

 

Ni ellir defnyddio arian Grant Byw'n Annibynnol Cymru ar gyfer 
 

 gofal a ddarperir gan berthynas sy'n byw yn yr un tŷ oni bai y cytunwyd yn flaenorol 

gyda'r Gronfa Byw'n Annibynnol a bod tystiolaeth ddogfennol o'r gymeradwyaeth hon 

ar gael a gellir ei darparu i'r awdurdod lleol os oes angen. 

 addasiadau a chyfarpar 

 gofal plant 

 garddio a chynnal a chadw'r cartref 

 rhianta 

 treuliau pan fydd y sawl sy'n derbyn grant allan gyda chynorthwyydd personol 

 hydrotherapi / ffisiotherapi / aromatherapi 



 trin gwallt / trin traed 

 

 

Taliadau 
 

Mae ILF Nottingham wedi rhoi manylion am rai sy'n derbyn taliadau'r Gronfa Byw'n 
Annibynnol (ILF) yn eu hawdurdod perthnasol i bob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'r 
wybodaeth a ddarperir yn dangos y dyfarndal wythnosol i bob derbynnydd, manylion y 
dyfarndal, bydd hyn yn ddyfarndal net o'u cyfraniad o Fudd-daliadau Lles, pryd y bydd 
taliadau'n cael eu gwneud a manylion cyfrif banc yr unigolyn. Mae'r Gronfa Byw'n 
Annibynnol (ILF) yn gwneud taliadau 4 wythnos mewn ôl-ddyledion ac ar sail Alpha. Mae 
hynny yn ystod wythnos gyntaf y mis y bydd yr holl dderbynwyr y mae eu cyfenwau yn 
dechrau gyda A-D yn cael eu talu. Mae tair wythnos ganlynol y cylch 4 wythnos yn cael eu 
hymrannu fel E-K, L-Q, R-Z.  
 

Mae ILF Nottingham wedi gwneud taliad y Gronfa Byw'n Annibynnol (ILF) pob derbynnydd i 
fyny tan ddiwedd mis Mehefin eleni. Felly yn dibynnu ar bryd y derbyniodd y derbynnydd ei 
arian o'r Gronfa Byw'n Annibynnol efallai na fydd taliad cyntaf y grant ym mis Gorffennaf 
2015 ar gyfer y mis llawn. 
 
Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn o ran dyddiad y taliad. Mae’n ofynnol iddynt dalu yn 
ôl cylch 4 wythnos, gan roi hysbysiad ymlaen llaw i’r derbynnydd. 
 
Bydd y taliad wythnosol y bydd rhywun sy'n derbyn grant yn ei dderbyn, ar sail eu 
gwybodaeth am fanylion y taliad a ddarperir gan y Gronfa Byw'n Annibynnol yn cynnwys 
arian i'r sawl sy'n derbyn grant dalu'r holl gostau cyflogaeth statudol.  
 
Mae swm y cyllid a ddarparwyd (£20.4m) yn seiliedig ar ragolygon CBA (ILF) a bwriedir iddo 
barhau i dalu'r rhai sy'n derbyn grant ar lefel y cyllid a gawsant o'r Gronfa Byw'n Annibynnol 
hyd at, a chan gynnwys 30 Mehefin eleni. 
 
Nid oes unrhyw ddarpariaeth o fewn y cyllid a ddyrennir i gynyddu taliad i unigolyn nac i 
dalu costau ychwanegol "unwaith ac am byth" a fydd yn cael eu gwario gan dderbynnydd y 
grant. Diben yr arian yw cynnal lefel y taliad a roddwyd yn flaenorol gan y Gronfa Byw'n 
Annibynnol yn unig. 
 
Taliadau sy'n cael eu hatal 
 

Bydd awdurdodau lleol yn parhau i dalu dyfarndaliad Grant Byw'n Annibynnol Cymru i 
ddefnyddiwr am 28 diwrnod o'r diwrnod ar ôl iddynt gael eu derbyn i ofal preswyl dros dro, 
seibiant mewn cartref gofal cofrestredig neu yn ystod derbyniad a gynlluniwyd i'r ysbyty, lle 
mae'r defnyddiwr wedi nodi bod arnynt angen i'r taliad barhau. Bydd yr awdurdod lleol yn 
parhau i dalu'r dyfarndaliad am hyd at 28 diwrnod lle mae'r defnyddiwr yn cael ei dderbyn i'r 
ysbyty, oni bai bod y defnyddiwr yn dangos nad oes arnynt angen i'r dyfarndaliad barhau. 
Nid yw hyn yn berthnasol i ofal preswyl parhaol. Gellir atal taliadau yn dibynnu ar 
amgylchiadau am 9 mis cyn i'r achos gael ei ystyried ar gyfer ei gau.  Mae penderfyniad i 
gau achos yn ddewisol ac yn seiliedig ar y tebygolrwydd y bydd rhywun yn symud yn ôl i 
mewn i ofal yn y gymuned. Gweler ‘Ail-ddechrau taliadau’ isod. 

 

Ail-ddechrau taliadau   



Os yw unrhyw awdurdod yn stopio talu i'r sawl sy'n derbyn grant am nad oeddent yn cyflogi 
asiantaeth gofal neu gynorthwyydd(wyr) personol byddech fel arfer yn cadw eu cyfrif ar agor 

am gyfnod o dri mis.  Mae hyn yn golygu os yw derbynnydd y grant yn dechrau cyflogi 
asiantaeth gofal neu gynorthwyydd(wyr) personol o fewn tri mis, y cyfan sydd angen iddynt 

ei wneud yw cysylltu â chi i roi gwybod i chi'r dyddiad y maent yn mynd i ddechrau cyflogi 
gwasanaethau gofal eto ac yna gallai eich awdurdod ailddechrau talu eu taliadau.  

Cyn belled nad oes unrhyw newid yn eu hamgylchiadau gall yr awdurdod ddechrau talu eu 

taliadau arferol i dderbynnydd y grant. Os bu newid yn eu hamgylchiadau, dylid trefnu i 
ymweld â nhw i sicrhau bod eu pecyn gofal yn briodol. 

Os yw'n mynd i gymryd mwy o amser i'r sawl sy'n derbyn grant gael trefn ar eu pecyn gofal, 
ond maent yn dal yn awyddus i'w hawdurdod lleol fod yn gysylltiedig â hyn, mae angen i'r 
sawl sy'n derbyn grant gysylltu â chi o fewn y tri mis cyntaf i ofyn i chi ymestyn y cyfnod. Fel 
arfer, y cyfnod hwyaf o amser y gallai awdurdod gadw cyfrif person yn agored yw naw mis. 
O dan amgylchiadau eithriadol gellir cadw eu ffeil ar agor am fwy o amser, mae hyn yn ôl 
disgresiwn yr awdurdod. Mae'n rhaid i'r sawl sy'n derbyn y grant gadw mewn cysylltiad â'u 
hawdurdod lleol i'ch hysbysu chi beth sy'n digwydd. 

 
Cadw Grant 
 
Caniateir i rai sy'n derbyn taliadau o dan Grant Byw'n Annibynnol Cymru gadw taliad grant 4 
wythnos yn eu cyfrif banc. Ni ellir cadw unrhyw swm sy'n fwy na hyn oni bai y daethpwyd i 
gytundeb rhwng yr unigolyn a'i awdurdod lleol i wneud hynny, er enghraifft i dalu am wyliau 
a drefnwyd, i dalu am ofal seibiant neu am unrhyw gostau cyflogaeth rhesymol eraill. Rhaid i 
dderbynwyr grantiau ddychwelyd unrhyw arian sy'n fwy na thaliad 4 wythnos o Grant Byw'n 
Annibynnol Cymru i'w hawdurdod lleol os nad oes cytundeb arbennig wedi'i wneud gyda'u 
hawdurdod lleol i gadw mwy na hyn. 
 
Cyfrifoldeb pob un sy'n derbyn  grant neu ei gynrychiolydd(wyr) yw cadw datganiadau cyfrif 
banc priodol, anfonebau a chofnodion o wasanaethau gofal a dderbyniwyd i'w harchwilio yn 
ystod ymweliad adolygu a drefnwyd gan swyddogion awdurdodau lleol. Mae hyn er mwyn 
sicrhau bod arian grant wedi cael ei ddefnyddio a'i gofnodi i ddangos bod arian wedi ei 
wario at y dibenion a fwriadwyd. 
 
  
Ymweliadau Adolygu /Monitro 
 

Disgwylir yn ystod y cyfnod y mae cynllun Grant Byw'n Annibynnol Cymru yn weithredol, 
rhwng 1 Gorffennaf 2015 a 31 Mawrth 2017 bod o leiaf un ymweliad adolygu yn cael ei 
wneud i bob un sy'n derbyn y grant. O dan gynllun y Gronfa Byw'n Annibynnol cynhaliwyd 
adolygiad bob dwy flynedd. Cafodd pob un oedd yn derbyn taliad o'r Gronfa Byw'n 
Annibynnol (ILF) eu hadolygu yn y cyfnod oedd yn arwain at gau'r cynllun ar 30 Mehefin 
2015. 
 
Mae awdurdodau lleol yn rhydd i gyfuno ymweliad o dan Grant Byw'n Annibynnol Cymru 
gyda'u hadolygiad arferol o berson sy'n derbyn gofal cymdeithasol dibreswyl yn 
uniongyrchol neu ar ran yr awdurdod er mwyn lleihau nifer yr ymweliadau y mae'n rhaid 
iddynt eu gwneud. 

 

Bydd ymweliad Adolygiad Grant Byw'n Annibynnol Cymru yn canolbwyntio ar y meysydd 

allweddol canlynol 



 Adolygiad o'r meini prawf cymhwyster 

 Gofyniad am gefnogaeth yn erbyn cefnogaeth a gwasanaethau cymwys Grant Byw'n 
Annibynnol Cymru 

 Tystiolaeth o sut y cafodd cyllid blaenorol ei ddefnyddio  

 Nodi arian heb ei wario 
 
Ar gyfer rhai sy'n derbyn taliadau Grŵp 2, yn arbennig, lle bynnag y bo'n bosibl, mae gan yr 

ymweliad bwrpas deuol, sef adolygu cefnogaeth a chanlyniadau parhaus, ynghyd ag 
adolygiad sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch taliadau o sut mae arian wedi cael ei ddefnyddio 
mewn perthynas â chefnogaeth a gwasanaethau cymwys Grant Byw'n Annibynnol Cymru.  
 
 
Arian heb ei wario 
 
Dylai unrhyw arian  cyffredinol heb ei wario y mae awdurdod lleol yn ei gronni drwy gydol 
cyfnod cyntaf y grant (1 Gorffennaf 2015 - 31 Mawrth 2016) gael ei ddefnyddio tuag at y 
costau gweinyddol y mae'r awdurdod yn eu gwario wrth weithredu'r cynllun grant yn unig ac 
nid ar gyfer unrhyw ddefnydd arall. 
 
Newid mewn Amgylchiadau / Trothwy 
 

Rhaid i unrhyw newid yn amgylchiadau'r sawl sy'n derbyn grant sy'n wahanol i'r rhai oedd 
yn bodoli pan wnaethant drosglwyddo o gynllun y Gronfa Byw'n Annibynnol (ILF) i Grant 
Byw'n Annibynnol Cymru gael eu hysbysu i'w hawdurdod lleol cyn gynted â phosibl. Os 
bydd y newid yn golygu bod angen adolygiad o'r gofal a'r cymorth a dderbyniant, naill ai 
drwy welliant yn yr iechyd neu fwy o angen am ofal a chefnogaeth mae'n rhaid trefnu hyn fel 
mater o frys. Bydd unrhyw adolygiad sy'n dod i'r casgliad bod lefel y gofal a ddarperir i'r 
sawl sy'n derbyn grant gan yr awdurdod yn disgyn o dan y trothwy cost penodol (fel y 
cytunwyd yn flaenorol gyda'r Gronfa Byw'n Annibynnol (ILF) yn golygu na fydd y person 
mwyach yn gymwys i barhau i dderbyn mwy o daliadau grant.  
 
 
 
Cludadwyedd 
 

Os yw person sy'n derbyn taliad o dan y cynllun grant yn dewis symud i awdurdod arall yng 
Nghymru. Mae'n rhaid i'r awdurdod y symudir ohono drosglwyddo lefel y cyllid y mae gan yr 
unigolyn yr hawl iddo i'r awdurdod y symudir iddo er mwyn i'r taliadau barhau am ba bynnag 
gyfnod sydd ar ôl o'r cynllun grant cychwynnol. 
 
Os yw person yn symud o Gymru i Loegr, yna mae ei hawl i daliadau a wneir o dan y 
cynllun grant yn dod i ben. Nid oes modd trosglwyddo unrhyw gyllid rhwng gwledydd 
oherwydd nid yw Lloegr yn gweithredu cynllun grant ar gyfer cyn dderbynwyr y Gronfa 
Byw'n Annibynnol (ILF). Byddai unrhyw drosglwyddiad o'r fath yn ddarostyngedig i feini 
prawf asesu a darparu gofal yr awdurdod lleol y byddai'r derbynnydd grant yn symud iddo. 
 
Os yw person yn mudo o Loegr i Gymru ni fydd yn gymwys i daliadau o'r cynllun grant gan 
fod y cynllun yn cael ei gau i geisiadau newydd ac mae'n gwasanaethu i dalu unigolion 
oedd yn byw yng Nghymru ac a oedd yn gymwys i dderbyn taliadau'r Gronfa Byw'n 
Annibynnol ar 30 Mehefin eleni yn unig. 
 
Ffurflenni Grant 
 
Bydd pob awdurdod yn derbyn eu helfen o'r £20.4 miliwn ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 
2015 -31 Mawrth 2016. Bydd yr awdurdod unigol yn derbyn tri swm cyfartal o gyllid, o flaen 



llaw, ar gyfer y cyfnodau Gorffennaf i Fedi, Hydref i Ragfyr 2015 ac Ionawr i Fawrth 2016. 
Mae'r swm a dderbynnir gan bob awdurdod yn seiliedig ar nifer y rhai sy'n derbyn taliadau'r 
Gronfa Byw'n Annibynnol (ILF) ym mhob awdurdod (fel y cynghorwyd gan y GBA (ILF) a'r 
swm wythnosol a fydd wedi'i dalu i bob un ohonynt, a'r manylion, nes bydd cynllun y GBA 
(ILF) yn cau ar 30 Mehefin, 2015. 
 
Er mwyn mesur effeithiolrwydd y cynllun grant ac i roi cyfrif am yr arian grant a ddefnyddir i 
dalu derbynwyr a ddyrannwyd i bob awdurdod, bydd yn rhaid cyflwyno Ffurflen Monitro gan 
bob awdurdod i Lywodraeth Cymru. Bydd y ffurflen yn cwmpasu cyfnod llawn cyntaf y 
cynllun grant o Orffennaf 2015 - Mawrth 2016 a bydd yn dangos faint a dalwyd i bob person 
cymwys am y cyfnod hwnnw. Rhaid i'r ffurflen gael ei llofnodi gan Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Swyddog Cyllid yr awdurdod. Bydd Ffurflen Monitro yn 
cael ei hanfon at bob awdurdod lleol mewn da bryd ar gyfer ei chwblhau a'i dychwelyd. 
 
Dylai pob awdurdod gadw cofnodion llawn o daliadau i unigolion o gychwyn y cynllun grant 
ar 1 Gorffennaf 2015 a gellir eu cadw mewn fformat o ddewis pob awdurdod. Pa bynnag 
fformat y bydd awdurdod yn ei fabwysiadu rhaid iddo fod yn ddigonol at ddibenion archwilio 
ac i alluogi'r wybodaeth sydd ei hangen i gwblhau'r Ffurflen Monitro ac i fod ar gael yn gywir 
ac yn hwylus. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
Steve Gulliford 
Developing Policy for Children and Adults Division, Social Services and Integration 
Directorate / Yr Is-adran Datblygu Polisi ar gyfer Plant ac Oedolion, Y Gyfarwyddiaeth 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio 
 
E-bost: Steve.Gulliford@Wales.gsi.gov.uk  
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