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1. BETH YW TALIADAU UNIONGYRCHOL?
Mae Taliadau Uniongyrchol yn fodd i awdurdodau lleol wneud
taliad uniongyrchol i rywun yn lle trefnu gwasanaethau ar ei ran.
Yna gall y person dderbyn y cyfrifoldeb am drefnu’r gwasanaethau
sydd eu hangen arno/arni, gan ddefnyddio’r arian a roddir gan y
Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol a Thai.
Mae’n rhaid defnyddio Taliadau Uniongyrchol i dalu am
wasanaethau y cawsoch eich asesu’n gymwys i’w cael ac sydd wedi
eu nodi yn eich cynllun gofal. Nid yw Taliadau Uniongyrchol yn
fath arall o incwm i’w ddefnyddio fel y dewiswch.
Pwy all dderbyn Taliadau Uniongyrchol?
Gellir cynnig Taliadau Uniongyrchol i unigolion sy’n gymwys i
dderbyn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol, ac eithrio gofal
preswyl parhaol. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd:
●
Â nam corfforol neu ar y synhwyrau
●
Ag anabledd dysgu
●
Ag anabledd oherwydd tostrwydd
●
Yn ofalyddion
●
Yn rhieni neu warchodwyr plentyn ag anabledd
●
Dros 65 oed
●
Yn 16 a 17 oed gydag anabledd
Mae’n rhaid i bawb sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol fod yn
fodlon eu rheoli ac yn gallu gwneud hynny, un ai ar eu pennau eu
hunain neu gyda chymorth. Gellir cynnig Taliadau Uniongyrchol i
bobl sydd eisoes yn derbyn gwasanaethau yn ogystal â phobl sy’n
cael eu hasesu am y tro cyntaf.
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Nid oes unrhyw gyfyngiad o ran math na maint yr anghenion a
asesir y gellir gwneud Taliadau Uniongyrchol ar eu cyfer. Mae
rhywun sydd angen un awr o gymorth yr wythnos yn gymwys, fel y
mae rhywun sy’n derbyn cymorth 24 awr sy’n cynnwys nifer o
weithwyr. Gellir defnyddio Taliadau Uniongyrchol hefyd fel rhan o
becyn gofal cymysg, er enghraifft, gwasanaethau dydd a ddarperir
gan yr Awdurdod Lleol a Thaliadau Uniongyrchol a roddir ar gyfer
darparu gofal personol.

Fodd bynnag, gwneir Taliadau Uniongyrchol dim ond yn lle
gwasanaethau y mae’r Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol
a Thai wedi eich asesu chi’n gymwys i’w derbyn. Ni ellir eu
cynnig i bobl sydd wedi eu hasesu nad oes angen gwasanaethau
arnynt, neu fod arnynt anghenion nad yw’r Gyfarwyddiaeth Gofal
Cymdeithasol a Thai yn barod i roi sylw iddynt. Mae ‘meini prawf
cymhwyster’ wedi eu llunio’n arbennig ar gyfer penderfynu pwy all
gael gwasanaethau. Os gwrthodir Taliadau Uniongyrchol i chi ar y
sail na fyddai gwasanaeth yn cael ei gynnig i chi, gallwch
ddefnyddio’r Drefn Gwyno yr un modd ag unrhyw un arall y
gwrthodwyd gwasanaethau iddo/iddi.
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2. SUT I WNEUD CAIS AM DALIADAU
UNIONGYRCHOL.
Y cam cyntaf tuag at wneud cais am Daliadau Uniongyrchol yw bod
Cydlynydd yn gwneud asesiad.
Cyn i’ch Cydlynydd Gofal ymweld i wneud asesiad o’ch anghenion,
dylech feddwl yn ofalus:
●

●

●

Pa dasgau y mae arnoch chi angen cymorth ar eu
cyfer
Pa bryd y mae arnoch chi angen cymorth gyda’r
tasgau hyn
Faint o amser fydd ei eisiau i wneud y tasgau hyn

Wedi cwblhau eich asesiad, bydd eich Cydlynydd Gofal yn cwblhau
eich Cynllun Gofal. Unwaith y byddwch chi wedi cytuno eich
Cynllun Gofal ac wedi dewis Taliadau Uniongyrchol er mwyn
darparu eich gwasanaeth, mae eich Cydlynydd Gofal yn gallu trefnu
i Ymgynghorydd Byw’n Annibynnol o Sefydliad Rowan gwrdd â chi
i’ch cynorthwyo ynghylch y camau newydd tuag at fynd yn gyflogwr.
Dyma’r amser y byddwch yn dechrau sefydlu eich gwasanaeth a
gwybod am yr arian y byddwch yn ei dderbyn yn rheolaidd.
Unwaith y bydd hyn wedi ei gytuno byddwch yn derbyn Cytundeb
Taliadau Uniongyrchol i’w arwyddo. Gyda hyn, os ydych yn
gymwys i dderbyn Grant Cychwyn, bydd hyn yn cael ei dalu i mewn
i’ch cyfrif banc ar gyfer Taliadau Uniongyrchol. Yna byddwch yn
gallu dechrau recriwtio a dewis eich Cynorthwyydd
(Cynorthwywyr) Personol, trefnu cyflogres a phrynu eich yswiriant
gyda chymorth Sefydliad Rowan, os ydych yn dymuno gwneud
hynny. Bydd Sefydliad Rowan yn dangos i chi hefyd sut i gwblhau’r
cofnodion monitro angenrheidiol y bydd Cydlynydd y Taliadau
Uniongyrchol yn gofyn amdanynt.
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3. DEWIS A RECRIWTIO CYNORTHWY-YDD
PERSONOL

Gallwch gyflogi unrhyw un cyn belled nad yw’n ŵr neu wraig /
partner i chi neu rywun sy’n byw yn yr un tŷ. Dim ond mewn
amgylchiadau eithriadol a gydag awdurdod ysgrifenedig gan y
Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol a Thai, y gellir defnyddio
Taliadau Uniongyrchol i dalu i berthnasau nad ydynt yn byw yn eich
cartref.
Mae’r Ymgynghorydd Byw’n Annibynnol yn gallu rhoi cymorth i chi
gyda recriwtio, rhoi cyfweliad, llunio Disgrifiad Swydd, datblygu’r
Contract Cyflogi, gwneud archwiliadau’r Swyddfa Cofnodion
Troseddol a phrynu Yswiriant Cyflogwr.
Sut i chwilio am staff
Mae modd recriwtio’n anffurfion neu’n ffurfiol, fel y dymunwch.
Dyma restr o rai o’r dulliau y gallwch chi chwilio am staff.
Yn anffurfiol
●
Siarad gyda phobl
●
Cysylltiadau cymdeithasol
●
Nodyn mewn siop leol/swyddfa bost/archfarchnad ac ati
Yn ffurfiol
●
Hysbysebu yn y Ganolfan Waith leol
●
Hysbysebu mewn papurau newydd neu gylchgronau lleol
●
Cysylltu ag Asiantaeth Ofal
●
Cysylltu ag Asiantaeth Gyflogi
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4. EICH CYNORTHWY-YDD PERSONOL NEWYDD

I lawer o bobl, cyflogi CP yw’r tro cyntaf y byddant yn rheoli
gwaith ac amser rhywun arall. Gall hyn hala ofn ar rywun i
ddechrau, felly mae’n bwysig eich bod yn hollol glir yngly^n â’r
safonau rydych yn eu disgwyl a’r math o berthynas weithio sydd
orau gennych chi. Os ydych chi’n gyflogwr da, bydd hyn yn
gymhelliad i’ch CP a bydd yn driw yn ei waith / ei gwaith, yn
gweithio’n well ac yn fwy tebygol o sefyll gyda chi’n hirach.

Mae’n bwysig i’r CP ddeall mai ei waith / ei gwaith yw gwneud yr
hyn rydych chi’n ei ddymuno, a’r amser a’r modd yr ydych chi’n
dymuno iddo gael ei wneud. Nid yw CP yn gallu gweld i mewn i’ch
meddwl chi, bydd yn dda ganddynt gael cyfarwyddiadau clir, a’r un
pryd, gallwch chi wrando ac ymateb i unrhyw anawsterau,
cwestiynau ac awgrymiadau a fyddai ganddynt hwy. Peidiwch â
thybio y bydd eich CP yn gwybod sut mae gwneud rhywbeth heb
gael dweud wrtho / wrthi, hyd yn oed os ydynt wedi gweithio
mewn sefyllfaoedd tebyg o’r blaen. Mae gan wahanol bobl wahanol
ddulliau o wneud yr un peth, felly mae’n rhaid i chi helpu eich CP i
ddysgu beth sy’n well gennych chi.
Mae rhestr o bopeth y mae’n rhaid i chi ei ddweud wrth CP
newydd yn gallu bod yn syniad da yn aml. Gallai hyn gynnwys:

●
●
●
●
●
●

Beth hoffech chi gael eich galw
Pa fwydydd a diodydd sydd orau gennych chi
Unrhyw reolau neu arferion crefyddol yn eich cartref
Lle mae’r offer angenrheidiol yn cael ei gadw
Rhannau o’ch cartref sy’n breifat i chi
Sut mae defnyddio unrhyw offer angenrheidiol

^
r fod eich CP yn gwybod pa dasgau y disgwylir
Byddwch yn siw
iddo/iddi eu gwneud heb ofyn bob tro, a pha rai y byddai’n well
gennych chi eu goruchwylio.

5

Adborth
Cofiwch ei bod yn bwysig i chi ganmol eich CP os yw wedi gwneud
rhywbeth yn dda. Dywedwch wrtho / wrthi. Mae angen
gwerthfawrogiad ac anogaeth arnynt fel pawb ohonom. Os oes
rhaid i chi gwyno am rywbeth nad oedd yn eich plesio, ceisiwch
wneud hyn yn adeiladol. Ystyriwch hyn yn gyfle i roi gwybodaeth
ar gyfer gwella yn y dyfodol, nid beirniadu yn unig. Rhowch
adborth cyn gynted ag y gallwch wedi i rywbeth ddigwydd ac nid o
flaen pobl eraill. Byddwch yn benodol a rhowch sylw i’r weithred
ei hun ac nid i’r person. Er enghraifft:
“So i’n bles iawn nad y’ch chi wedi golchi’r llestri heddi.”
Yn lle
“Y’ch chi’n rêl pwdryn.”
Mae’n rhaid hefyd i chi gael adborth positif gan eich CP. Mae hyn yn
arwydd o barch ac mae’n fodd i chi fesur pa mor effeithiol yr ydych
chi’n rhoi cyfarwyddiadau. Ceisiwch eu cael i roi adborth cyn
gynted ag y bydd tasg wedi ei gwneud.
Cwynion
Os ydych yn teimlo bod problem barhaus sy’n bygwth y berthynas
gyda’ch CP yn y pen draw, efallai y bydd arnoch chi angen sesiwn
fwy ffurfiol i ddatrys y broblem trwy drafod y peth. Os nad yw hyn
yn rhoi trefn ar bethau neu pe byddai’n well gyda chi bod rhywun
arall hefyd yn bresennol, cysylltwch â’ch Cydlynydd Gofal neu
rywun o Sefydliad Rowan.
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5. CYFRIFOLDEBAU’R CYFLOGWR

Yswiriant Atebolrwydd
Fel cyflogwr, mae’n rhaid i chi yswirio eich hun yn erbyn
damweiniau neu anaf i’ch CP tra bydd yn gweithio i chi. Enw hyn
yw Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr.

Mae arnoch chi angen Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus i yswirio
eich hun yn erbyn hawliadau am anaf neu ddifrod i bobl eraill neu
eu heiddo, oherwydd esgeulustod ar eich rhan chi neu eich
gweithiwr (gweithwyr).

Gyda’r rhan fwyaf o bobl, mae Yswiriant Cyflogwr ac Atebolrwydd
Cyhoeddus yn rhan o’u Hyswiriant Cynnwys Cartref, lle’r ystyrir
CP yn wasanaethydd yn y cartref.
Edrychwch ar eich Yswiriant Cynnwys Cartref. Os nad yw’n eich
diogelu ar gyfer Atebolrwydd Cyflogwr a/neu Gyhoeddus, yna
byddai’n eithaf syniad i chi ffonio i weld a oes modd eu cynnwys
heb orfod talu dim rhagor neu fawr ddim.

Os nad oes modd estyn eich Yswiriant Cynnwys Cartref, gallwch
un ai:
●
Cymryd polisi Yswiriant Cynnwys Cartref arall gyda
chwmni sy’n cynnwys Yswiriant Atebolrwydd
Cyflogwr
a Chyhoeddus
Neu
●
Gymryd Polisi Atebolrwydd Cyfunedig Defnyddiwr
Gofal arbenigol. Mae hyn ar gael ar hyn o bryd gyda
chwmni Fish Insurance
Neu
●
Gysylltu Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol

Dylai eich Grant Cychwyn, ac wedi hynny eich Taliadau
Uniongyrchol, ofalu am unrhyw gost a ddaw i’ch rhan wrth newid
eich polisi presennol neu gymryd Polisi Defnyddwyr Ceir ar wahân.
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Yswiriant gwladol a Threth Incwm
Mae’r Cynllun Taliadau Uniongyrchol yn fodd i chi ddefnyddio arian
y Taliadau Uniongyrchol oddi wrth y Gyfarwyddiaeth Gofal
Cymdeithasol a Thai (gydag unrhyw gyfraniad ariannol), i dalu am y
cymorth sydd ei angen arnoch chi. Bydd y rhan fwyaf o’r bobl sy’n
defnyddio’r cynllun yn defnyddio’r arian i gyflogi un CP neu ragor.
Mae gweithiwr cyflog yn unrhyw un yr ydych yn ei gyflogi o dan
gontract gwasanaeth, yn cynnwys gweithwyr rhan amser a dros
dro; ac mae’n bosibl y byddant yn gymwys i dalu Cyfraniadau
Yswiriant Gwladol a Threth Incwm. Fel cyflogwr, byddwch yn
gyfrifol am:
●
●
●

Gyfrifo, cofnodi a chasglu’r taliadau hyn
Talu Yswiriant Gwladol y Cyflogwr
Anfon y taliadau hyn i Gyllid y Wlad

Os yw’n well gennych chi, mae Sefydliad Gerddinenyn gallu cynnig
gwasanaeth cyflogres, sy’n cynnwys y tasgau a restrir uchod.
Tâl Salwch
Bydd Taliadau Uniongyrchol yn caniatáu hyd at bedair wythnos o
dâl salwch. Bydd un rhyw ofynion pellach o ran tâl salwch, un ai o
dan adain tâl salwch statudol neu ni fyddant yn cael eu talu. Bydd
yr Ymgynghorydd Byw’n Annibynnol yn gallu cynnig rhagor o
eglurhad.
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6. CYTUNDEB/CONTRACT CYFLOGAETH

Mae’r Cytundeb Cyflogaeth / Contract Cyflogaeth yn gontract
rhwng y cyflogwr (chi) a’r gweithiwr cyflog (CP). Mae angen hyn i
gadw cofnod o delerau ac amodau ac i egluro trefniadau. Mae
arnoch angen Cytundeb Cyflogaeth ar gyfer pob un o’ch gweithwyr
cyflog. Mae’r rhestr isod yn cynnwys y prif bethau y mae’r gyfraith
yn mynnu eu bod mewn Cytundeb Cyflogaeth.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enw/Cyfeiriad/Rhif Ffôn y cyflogwr
Enw/Cyfeiriad/Rhif Ffôn y gweithiwr cyflog
Dyddiad dechrau’r swydd
Teitl y swydd
Disgrifiad byr o’r dyletswyddau
Lleoliad y gwaith/Dyddiau gweithio/Oriau gweithio
Pwy i’w hysbysu os nad yw’n gallu gweithio
Hyd y cyfnod prawf
Mae’r swydd hon dros dro/am dymor sefydlog/yn
barhaol
Y cyfnod rhybudd sydd ei angen ar gyfer terfynu’r
swydd
Rheolau’r ty^ (os oes) e.e. ysmygu/prydlondeb
Taflenni amser i’w llenwi a’u llofnodi bob wythnos
Bydd y cyflog yn wythnosol/yn fisol
Cyfradd cyflog
A yw’n cynnwys prydau bwyd ar ddyletswydd
^
Hawl i wyliau, trefniadau Gw
yl Banc
Hawl i dâl salwch
Cyfrinachedd
Gweithdrefnau Disgyblu/Cwyno

Bydd yr Ymgynghorydd Byw’n Annibynnol yn cynnig Contract
Cyflogaeth safonol i chi, y byddech chi efallai’n dymuno ei
ddefnyddio ar gyfer eich sefyllfa eich hun. Bydd yr Ymgynghorydd
Byw’n Annibynnol yn eich helpu chi i wneud y penderfyniad yma.
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7. COSTAU SY’N DOD O DAN DALIADAU
UNIONGYRCHOL
Bydd yr holl gostau rhesymol a ddaw o fod yn gyflogwr yn cael eu
cynnwys wrth gyfrifo swm y Taliadau Uniongyrchol y bydd arnoch
eu hangen oddi wrth y Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol a Thai.
Cyflogau
Bydd y rhain yn gysylltiedig â’r raddfa gyflogau y mae’r Awdurdod
Lleol yn ei defnyddio ar gyfer Gweithwyr Cefnogi.
Oriau ychwanegol achlysurol
Bydd cost y rhain a’u mynychder yn amrywio yn ôl amgylchiadau
unigol. Er enghraifft, os yw gofalwyr eraill yn absennol, gwyliau
ysgol, seibiant i aelodau’r teulu, cau’r ganolfan ddydd. Dylai
defnyddiwr y gwasanaeth roi gwybod i’r Cydlynydd Gofal cyn
gynted ag y rhagwelir unrhyw newid yn yr amgylchiadau er mwyn
gallu cyfrifo’r taliad a’i newid yn unol â hynny.
Cyfraniadau Yswiriant gwladol y Cyflogwr
Mewn rhai achosion, mae’n rhaid talu Cyfraniadau Yswiriant
gwladol y cyflogwr.
Tâl Gwyliau
Dyrennir 10% i’r Taliadau Uniongyrchol, sy’n caniatáu pedair
wythnos o ofal gan rywun arall am yr un cyflog yn ystod gwyliau
eich CP arferol. Mae un wythnos o wyliau yn gyfwerth ag wythnos
waith arferol eich CP.
Tâl Salwch
Mae 10% o swm y Taliadau Uniongyrchol i ofalu am hyd at bedair
wythnos o dâl salwch y flwyddyn ar gyfer eich CP. Gellir gwneud
unrhyw ychwanegiadau os bydd amgylchiadau eithriadol yn digwydd,
gyda chytundeb blaenorol y Cydlynydd Gofal.
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Staffio brys
Gellir ychwanegu rhagor o arian at y taliad rheolaidd pan fydd
angen staffio brys. Mae’n rhaid cytuno hyn gyda’ch Cydlynydd
Gofal.
Tâl mamolaeth/diweithdra statudol
Gellir ychwanegu hyn os bydd y sefyllfa’n digwydd. Cysylltwch â’ch
Cydlynydd Gofal neu’r Ymgynghorydd Byw’n Annibynnol am ragor
o gyngor.
Yswiriant
Efallai bydd eich polisi Yswiriant Cynnwys Cartref yn cynnwys
Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr ac Yswiriant Atebolrwydd
Cyhoeddus. Os yw, ni fydd unrhyw gostau ychwanegol. Os nad
yw, dylai deiliad y ty^ holi yn gyntaf a ellid ei ychwanegu am ddim
neu daliad bach. Fel arall, mae Polisi Defnyddiwr Gofal ar gael gan
gwmni Fish Insurance. Mae’r Ymgynghorydd Byw’n Annibynnol neu
Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol yn gallu rhoi rhagor o fanylion.
Yswiriant Car - gellir talu trwy Daliadau Uniongyrchol hefyd y
costau a ddaw i ran y Cyflogwr i yswirio’r CP. Dim ond os bydd y
Cynllun Gofal yn cynnwys cyfranogaeth/cefnogaeth y CP mewn
gweithgareddau cymdeithasol, fel y cytunwyd gan eich Cydlynydd
Gofal, y bydd hyn yn cael ei gynnwys.
Costau recriwtio a gweinyddu
Bydd y Grant Cychwyn yn talu am alwadau ffôn, defnyddiau
ysgrifennu, llungopïo, costau postio a hysbysebu.
Treuliau’r gweithiwr cyflog
Pe byddai’r Cynllun Gofal yn cynnwys cyfranogaeth/cefnogaeth y
CP mewn gweithgareddau cymdeithasol e.e. nofio, mae 10%
ychwanegol sy’n rhan o’r Taliadau Uniongyrchol yn cynnwys hyn.
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8. CADW COFNODION
Fe gewch chi ffeil gan gynrychiolydd Gofal Cymdeithasol a Thai ac
yn hon bydd pob ffurflen a dogfen ar gyfer cadw cofnodion y bydd
arnoch chi ei hangen i gadw trefn ar eich Taliadau Uniongyrchol.
Mae’n bwysig cadw’r papurau hyn yn y ffeil y byddwch yn ei derbyn
a’u cadw’n drefnus. Bydd Sefydliad Rowan yn gwneud unrhyw
hyfforddi y bydd arnoch chi ei angen ac yn eich helpu chi yn ystod
yr ychydig fisoedd cyntaf er mwyn sicrhau bod popeth yn mynd yn
iawn.
Gellir galw am gofnodion i’w harchwilio unrhyw amser gan:
●
●
●
●

Gynrychiolydd Gofal Cymdeithasol a Thai
Y Gwasanaethau Archwilio Mewnol
Comisiwn Archwilio/Archwiliad Dosbarth
Cyllid y Wlad/Tollau Tramor a Chartref

Mae’n rhaid cadw pob cofnod/dogfen dros 13 o gyfnodau o bedair
wythnos. Dim ond ar ôl chwe blynedd y gellir dileu cofnodion
ariannol.
Mae cyfarwyddyd manwl ar gyfer cofnodi a chadw gwybodaeth
ariannol i’w gael yn y Canllawiau i Gwsmeriaid ar gyfer Rheolaeth
Ariannol ar Daliadau Uniongyrchol, sydd gyda’r llawlyfr hwn.
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Bydd y cofnodion y mae’n rhaid i chi eu cadw yn cynnwys:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Adroddiadau banc
Bonion llyfrau siec
Bonion llyfrau talu i mewn
Cofnod o dderbynebau, taliadau ac anfonebau
Taflenni amser
Cofnodion personél eraill (e.e. gwyliau, salwch)
Taflenni cyngor BACS
Cofnodion PAYE/YG
Copïau o bapurau cyflog neu atodlenni cyflog
Tystiolaeth o gofrestru’n gyflogwr gyda Chyllid y
Wlad
Tystysgrif Yswiriant sy’n cydymffurfio â Deddf
Atebolrwydd Cyflogwr (Yswiriant Gorfodol) 1969
Anfonebau ar gyfer gofal a brynir i mewn
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