
 

 

Taflen Ffeithiau 15: Cronni eich Cyllid gydag Eraill 

 
Taliad Uniongyrchol yw arian y mae Cyngor Sir y Fflint yn ei roi i chi i’ch helpu i fodloni 
eich anghenion cefnogaeth a chanlyniadau personol y cytunwyd arnynt mewn ffyrdd 
rydych chi’n eu dewis. 
 
Gellir defnyddio Taliadau Uniongyrchol yn hyblyg, gan roi rhagor o ddewis a rheolaeth i 
chi na phetai’r Cyngor yn gwneud y trefniadau yma i chi. Serch hynny, mae’n rhaid i’r 
arian rydych yn ei wario fod o fewn eich cyllid presennol (y swm o arian rydych wedi 
cael gwybod y byddwch yn ei gael fel Taliad Uniongyrchol).  
 
Mae nifer o bobl yn defnyddio eu taliadau uniongyrchol i drefnu gofal a chefnogaeth 
unigol naill ai drwy gyflogi Cymhorthydd Personol, neu brynu cefnogaeth gan Asiantaeth 
Gofal.  

 
Serch hynny, mae yna ddewis arall: 
 
Mae taliadau uniongyrchol yn galluogi pobl i ddod ynghyd i rannu eu cefnogaeth. Mae 
hyn yn golygu y gall dau neu dri defnyddiwr taliadau uniongyrchol ddewis roi rhywfaint 
o’i harian ynghyd i drefnu cefnogaeth sydd yn bodloni eu holl anghenion. Fe allai hyn 
fod ar gyfer pethau fel mynd allan yn gymdeithasol, creu grŵp, trefnu gofal seibiant, neu 
efallai greu menter bychan. Fe allai’r posibilrwydd o wneud pethau ar y cyd fod yn 
sylweddol ac yn gyffrous iawn i rai pobl. 
 
Yr enw am hyn yw Cronni Cyllid. 
 
Mae yna fanteision posibl: 
 
Gall cronni cyllid roi gwell gwerth am arian i chi 

 
Pan fyddwch chi’n cronni eich cyllid gyda phobl eraill, rydych chi’n rhannu’r gost ar gyfer 
y pethau rydych chi’n talu amdanynt, a bydd hyn yn eich helpu i sicrhau bod eich arian 
yn mynd yn bellach.  
 
Gallwch fod yn llawer mwy creadigol gyda sut rydych chi’n bodloni eich 
anghenion a chyflawni eich nod a chanlyniadau personol  
 
Fe allai dod ynghyd a meddwl gyda’ch gilydd eich helpu i gael syniadau mwy creadigol, 
a fydd nid yn unig yn gost effeithiol, ond yn eich helpu i fanteisio ar eich cyfleoedd.  
 
Dod yn fwy annibynnol 
 
Fe allai cronni eich cyllid eich helpu i roi cynnig ar bethau newydd nad ydych wedi bod â 
hyder i wneud ar eich pen eich hun.  
 



 

 

Fe allech chi wario eich cyllid rydych wedi’i gronni ar rywbeth sydd yn eich helpu i 
oresgyn rhwystrau rydych chi’n eu hwynebu.  
 
Efallai eich bod yn teimlo nad oes yna rywbeth yn eich ardal ar hyn o bryd sydd yn iawn 
ar eich cyfer chi, felly fe allech chi ystyried sefydlu rhywbeth ochr yn ochr â phobl rydych 
chi’n eu hadnabod. Er enghraifft, fe allech sefydlu eich gweithgaredd eich hun fel grŵp.  
 
Cynyddu eich rhwydweithiau cymdeithasol a rhannu gweithgareddau gyda phobl 
mae gennych chi ddiddordebau’n gyffredin  
 
Fe allai bod yn rhan o grŵp neu bartneriaeth sydd â diddordebau tebyg i chi fod yn 
ffordd fwy pleserus a chymdeithasol o gwrdd â phobl newydd a’ch helpu i gyflawni eich 
nodau personol.  
 
Os hoffech chi ddysgu mwy, cysylltwch â’r: 
 
Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol 
 
Rhif ffôn: 01352 701100 
 
E-bost: dp.support@flintshire.gov.uk 
 
 


