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Cyflwyniad 
Os oes angen gofal a chefnogaeth arnoch yn eich bywyd bob 
dydd, mae gennych ddewis ynglŷn â phwy, pryd a sut y darperir 
y cymorth hwn. Mae Taliadau Uniongyrchol yn galluogi pobl 
i gymryd rheolaeth dros yr hyn sy’n bwysig iddynt fel eu bod 
yn gallu byw bywyd annibynnol a boddhaus. Gall Gwasanaeth 
Cefnogi Taliadau Uniongyrchol Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
eich helpu chi drwy’r broses gyfan o sefydlu Taliadau 
Uniongyrchol a gall hefyd roi cefnogaeth barhaus i chi. 
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“Rwy’n cyflogi fy nghynorthwywyr personol fy hun, felly 
rwy’n rheoli pwy sy’n fy nghefnogi i. Oherwydd hyn, mae 
fy nghynorthwywyr personol yn bobl rydw i’n dod ymlaen 
yn dda gyda nhw i wneud y pethau y mae angen i mi eu 
gwneud a’r hyn rydw i eisiau ei wneud mewn bywyd.” 

Beth yw Taliadau Uniongyrchol? 
Arian parod a roddir i chi gan y cyngor er mwyn i chi drefnu 
a thalu am eich gofal a’ch cefnogaeth eich hun yw Taliadau 
Uniongyrchol. Mae Taliadau Uniongyrchol yn ymagwedd 
amgen i’r cyngor yn trefnu gwasanaethau ar eich cyfer, 
sy’n eich galluogi i gael mwy o hyblygrwydd dros sut mae 
cefnogaeth yn cael ei darparu. 
Rydym am ei gwneud hi’n haws i chi “ddweud ie” i Daliad 
Uniongyrchol. 
Pam y dylwn i ddewis Taliad Uniongyrchol? 
Taliadau Uniongyrchol yw’r ffordd orau o’ch galluogi i ddewis 
a rheoli pwy sy’n eich cefnogi, sut, pryd a ble darperir y 
gefnogaeth hon. Mae Taliadau Uniongyrchol yn sicrhau 
bod eich cefnogaeth yn addas i’ch ffordd o fyw. 
Byddai hyn yn golygu: 

● Chi sy’n rheoli’r penderfyniadau sy’n effeithio ar eich 
bywyd. 

● Chi sy’n rheoli’r arian a darpariaeth eich gofal o ddydd 
i ddydd. 

● Mae gennych hyblygrwydd a dewis, sy’n eich galluogi 
i brynu gofal sydd fwyaf addas i’ch anghenion a’r hyn 
yr hoffech ei gael. 

● Rydych yn dewis: Sut, pryd, beth a chan bwy yr ydych 
yn derbyn eich gofal. 
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Pwy sy’n gallu derbyn Taliadau Uniongyrchol? 
Mae Taliadau Uniongyrchol yn opsiwn i bawb sydd 
wedi derbyn asesiad* a bod ganddynt anghenion gofal 
cymdeithasol cymwys. Bydd hyn yn cynnwys: 

● Pobl sydd angen gwasanaethau gofal cartref 
● Pobl â nam corfforol a dysgu 
● Pobl â chyflwr iechyd tymor hir 
● Pobl â chyflwr iechyd meddwl 
● Pobl hŷn 
● Rhieni plant anabl i ddiwallu anghenion eu plentyn 
● Gofalwyr 

* Gweler ein hesbonio jargon ar dudalen 10 am fwy o wybodaeth 
amdano asesiadau 

Ar gyfer beth y gallwch ddefnyddio Taliadau 
Uniongyrchol? 
Rhaid defnyddio Taliadau Uniongyrchol i ddiwallu eich 
anghenion gofal cymdeithasol - fel a ddisgrifir yn eich cynllun 
gofal a chefnogaeth (a fydd wedi’i gytuno arno rhyngoch chi 
a staff gofal cymdeithasol y cyngor). Gan ddibynnu ar eich 
cynllun, gellid gwario’r taliad ar: 

● Ofal personol (e.e. cynorthwyo rhywun i ymolchi a gwisgo) 
● Tasgau byw bob dydd (e.e. coginio, glanhau, siopa) 
● Gweithgareddau cymdeithasol (e.e. mynd i grwpiau 

cymunedol) 
● Prynu cyfarpar cefnogi 
● Gwasanaethau cefnogi gan asiantaeth 
● Talu am leoliadau preswyl tymor hir. 

Mae cyflogi cynorthwy-ydd personol i gefnogi gyda’r tasgau 
uchod yn un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin y mae pobl yn ei 
ddewis i ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol. 
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“Mae Taliadau Uniongyrchol wedi rhoi mwy o reolaeth i mi 
dros fy mywyd fy hunan ac wedi fy ngalluogi i fyw’r bywyd 
rydw i’n ei ddewis.” 

Beth yw Cynorthwy-ydd Personol? 
Gellir cyflogi cynorthwy-ydd personol gan ddefnyddio Taliadau 
Uniongyrchol i’ch cynorthwyo chi gyda’r hyn a restrir ar eich 
cynllun gofal a chefnogaeth. Er enghraifft, helpu chi gyda 
gofal personol, tasgau byw bob dydd a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau cymdeithasol. 
Mae Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol y cyngor yn 
gallu nodi darparwyr cefnogaeth a gymeradwywyd sy’n gallu 
cymryd y cyfrifoldeb o gyflogi cynorthwy-ydd personol. 

 

A oes unrhyw gyfyngiadau ar sut rwy’n defnyddio 
Taliadau Uniongyrchol? 
Yn gyffredinol, nid ydych yn gallu defnyddio Taliadau 
Uniongyrchol ar gyfer y canlynol: 

● Prynu cefnogaeth gan eich priod neu’ch partner, neu 
rywun sy’n byw yn yr un aelwyd â chi (oni bai fod y cyngor 
yn cytuno bod hyn yn angenrheidiol i hyrwyddo’ch lles) 

● Prynu cefnogaeth nad yw wedi’i rhestru yn eich cynllun 
cefnogaeth a gofal. 
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“Drwy ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol, rwy’n cyflogi 
rhywun o’m hardal leol i’m helpu i godi o’r gwely a mynd i’r 
gwely. Rwy’n gallu newid pa amser mae fy nghynorthwy- 
ydd personol yn dechrau, sy’n ddefnyddiol i mi pan y 
gofynnir i mi weithio goramser yn fy swydd ar fyr rybudd.” 

  

Pa gefnogaeth y byddaf yn ei derbyn i reoli 
fy Nhaliadau Uniongyrchol? 
Ein prif nod yw ei wneud yn rhwydd ar eich cyfer chi. 
Gall Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol y cyngor 
eich helpu chi drwy’r broses o sefydlu Taliadau Uniongyrchol 
a gall hefyd gynnig cefnogaeth barhaus. Mae’r gwasanaeth 
yn gweithio gyda darparwyr cefnogaeth cymeradwy sy’n gallu 
cynnig cyngor a chymorth ymarferol i chi gyda rheoli Taliadau 
Uniongyrchol. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth megis cyflogi 
staff, cyngor ar iechyd a diogelwch, talu cyflogau a threfnu 
treth ac yswiriant gwladol. Caiff arian ychwanegol ei roi at 
eich pecyn Taliadau Uniongyrchol i dalu am gostau cynnal 
y gefnogaeth angenrheidiol. 
Mewn geiriau arall, mae’n ddidrafferth i chi. 
Mae’r gwasanaeth hefyd yn gallu’ch helpu i ddod o hyd i 
gynorthwy-ydd personol addas a’i gyflogi drwy gefnogi gyda 
hysbysebu swydd a chynnal cyfweliadau. 
Mae’r wefan, www.npt.gov.uk/taliadauuniongyrchol 
yn ymroddedig i bobl sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol yng 
Nghastell-nedd Port Talbot ac mae’n cael ei diweddaru’n gyson 
gyda gwybodaeth ddefnyddiol. 
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“Mae fy Nhaliad Uniongyrchol wedi fy ngalluogi i hysbysebu 
a dewis yn union pwy rwyf am iddo ofalu amdanaf”. 

Faint o arian y byddaf yn ei dderbyn? 
Mae Taliadau Uniongyrchol yn seiliedig ar y swm a’r math 
o ofal sy’n angenrheidiol ar gyfer eich anghenion cymwys. 
Caiff hyn ei asesu gan Weithiwr Cymdeithasol mewn asesiad 
sy’n seiliedig ar ganlyniadau – yr hyn yr hoffech ei gyflawni. 
Ar ôl i chi nodi’r hyn yr hoffech ei gyflawni, gallwch benderfynu 
pa wasanaethau a chefnogaeth rydych am eu defnyddio 
i ddiwallu’ch anghenion cymwys. Dyma yw sail eich cynllun 
gofal a chefnogaeth. 
Bydd y cyngor hefyd yn asesu faint y gallwch fforddio ei dalu 
tuag at gost eich cefnogaeth. 
Gelwir hyn yn gyfraniad gofal cymdeithasol ac mae’n gymwys 
os ydych yn dewis cael pecyn o ofal a chefnogaeth wedi’i 
gyflwyno gan y cyngor neu os ydych yn newid i Daliad 
Uniongyrchol. 
Sut bydd yr arian yn cael ei thalu? 
I dderbyn Taliad Uniongyrchol, bydd angen i chi agor cyfrif 
banc ar wahân. Gall y cyngor drefnu cymorth i chi wneud hyn 
(gweler “Pa gefnogaeth y byddaf yn ei derbyn”). Telir y Taliad 
Uniongyrchol cytunedig i’ch cyfrif bob pedair wythnos ymlaen 
llaw a chewch wybod am y dyddiadau rheolaidd hyn. 
A oes unrhyw beth mae angen i mi ei wneud? 
Bydd angen i chi gadw cofnodion o sut rydych yn defnyddio’ch 
Taliadau Uniongyrchol. Gall y cyngor drefnu cymorth i chi 
wneud hyn (gweler “Pa gefnogaeth y byddaf yn ei derbyn”). 
Mae hyn yn eich galluogi i ddangos eich bod yn gwario’r arian 
i ddiwallu’ch anghenion cymwys. 
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Cwestiynau cyffredin eraill 
Beth os nad wyf am gael y cyfrifoldeb o fod yn gyflogwr? 
Gall y Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol eich helpu 
i nodi darparwr cefnogaeth cymeradwy a fydd yn eich helpu i 
reoli'r cyfrifoldebau o fod yn gyflogwr. Caiff arian 
ychwanegol ei roi at eich pecyn Taliadau Uniongyrchol i dalu 
am gostau cynnal y gefnogaeth angenrheidiol. 

Beth os nad ydw i'n gallu dod o hyd i'r math cywir 
o wasanaethau cefnogi? 
Bydd y Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Union gyrcho l yn rhoi 
cymorth i chi ddod o hyd i ddarparwyr addas i helpu gyda'ch 
anghenion gofal a chefnogaet h. 
A allaf benderfynu pa amser mae fy nghynorthwy-ydd 
personol yn dechrau ac yn gorffen? 
Wrth gwrs. Mae Taliadau Uniongyrchol yn rhoi dewis a 
rheolaeth i chi benderfynu'n union pa amser y mae eich 
cynort hwy-ydd personal yn dechrau ac yn gorffen. 
Rydw i eisoes yn derbyn gwasanaethau gan y cyngor 
- a allaf newid i Daliadau Uniongyrchol? 
Gallwch, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw gofyn i'ch 
gweithiwr cymdeithasol i newid i Daliadau Uniongy rchol. 
A allaf gael Taliad Uniongyrchol ar gyfer rhai o'm 
hanghenion gofal a gwasanaethau'r cyngor ar gyfer 
rhai eraill? 
Dim problem. Mae'n bosib darparu rhai o'ch anghenion gofal 
gan y Gwasanaethau Cymdeit hasol a threfnu eraill eich hun 
gan ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol. 
A fydd Taliadau Uniongyrchol yn effeithio ar y budd- 
daliadau yr wyf yn eu derbyn? 
Na, ni fydd yn effeithio ar eich bu dd -daliadau pre sennol. 
Nid ystyrir Taliadau Uniongyrchol yn incwm ac nid yw Taliadau 
Uniongyrchol yn disodli budd-daliadau. 
8 Taliada u Uniongyrchol 
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Manylion Cyswllt 

Asesiad i dderbyn Taliadau Uniongyrchol (oedolion) 

Gwasanaeth Porth 
Cyfeiriad: Ysbyty Cimla, Castell-nedd SA11 3SU 
Ffôn: (01639) 686802 
E-bost: thegateway@npt.gov.uk 
Asesiad i dderbyn Taliadau Uniongyrchol (plant): 

Tîm Pwynt Cyswllt Unigol (TPCU) 
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig Castell-nedd, 
Castell-nedd SA11 3QZ 
Ffôn: 01639 686803 
E-bost: spoc@npt.gov.uk 
I’r rhai sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol ar hyn o bryd: 

Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol 
Cyfeiriad: Ysbyty Cimla, Castell-nedd SA11 3SU 
Ffôn: 01639 686812 
E-bost: directpayments@npt.gov.uk 
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Esbonio jargon 
Asesiad 
Cynhelir asesiad rhwng person a’r cyngor i helpu i benderfynu 
ar yr hyn sydd ei angen i gefnogi anghenion person. 
Mae asesiad yn canolbwyntio ar yr hyn sydd orau ar gyfer 
y person a’r hyn sydd ei angen i fyw’n gyfforddus. 
Eich cynllun gofal a chefnogaeth 
Bydd y gweithiwr gofal proffesiynol yn cytuno â chi ar gynllun 
gofal a chefnogaeth sy’n nodi sut mae eich anghenion yn 
mynd i gael eu diwallu. Byddwch chi’n cael copi o’’ch cynllun. 
Taliadau Uniongyrchol 
Arian sy’n cael ei dalu i chi’n rheolaidd gan eich cyngor lleol, 
felly gallwch drefnu gofal a chefnogaeth eich hunan. 
Cynorthwy-ydd Personol 
Rhywun rydych chi’n ei gyflogi i’ch cefnogi chi yw hwn. 
Gall hyn gynnwys coginio, glanhau, cymorth gyda gofal 
personol megis ymolchi, gwisgo a phethau eraill fel mynd 
hwnt ac yma yn eich cymuned leol. Gelwir cynorthwywyr 
personol yn PAs (llaw-fer am “personal assistant”) yn aml. 
Darparwyr cefnogaeth cymeradwy 
Sefydliadau annibynnol a all gymryd yr holl gyfrifoldebau 
o fod yn gyflogwr cynorthwy-ydd personol ar ran person 
sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol. 
Cymhwysedd 
Mae’r cyngor yn penderfynu faint o arian sydd gennych hawl 
iddo, yn seiliedig ar faint o ofal a chefnogaeth sydd eu hangen 
arnoch i fyw’n annibynnol. Rydych yn gymwys i dderbyn 
cefnogaeth os yw eich anghenion yn bodloni meini prawf 
y cyngor. 
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