
 

 

Taflen Ffeithiau 18: Esiamplau o ddefnyddio Taliadau 
Uniongyrchol 

Esiamplau o’r adborth a roddwyd i ni gan bobl sy’n defnyddio 
Taliadau Uniongyrchol yn Sir y Fflint: 

“Rydw i’n hapus iawn. Mae taliadau uniongyrchol wedi fy helpu i gael 
yn ôl ar fy nhraed a dechrau byw bywyd mor normal ag y gallaf.” 

 
“Er gwaethaf unrhyw broblemau trefniadol, yr oedd fy merch 
yn gwbl anymwybodol ohonynt, mae’r taliad uniongyrchol 
wedi newid bywydau, iddi hi a’i theulu. Mae wedi ennill mwy 
o ymreolaeth dros sut y mae’n byw ei bywyd. Bellach, mae 
ganddi amrywiaeth a chwmnïaeth bob dydd, mae ei hylendid 
wedi gwella ac mae bywyd at ei gilydd yn llawer mwy lliwgar 
iddi. Mae’r teulu’n gwybod nad ydy hi ar ei phen ei hun, mae 
ei hanghenion yn cael eu bodloni ac rydym ar ein hennill o 
ganlyniad i hyn, mwy o amser a llai o bryder.” 

 
“Roeddwn wedi drysu pan ddechreuodd y taliad uniongyrchol i 
ddechrau, ynghylch beth oedd ei bwrpas a sut orau i’w ddefnyddio. 
Fodd bynnag, cefais gymorth gan Gyngor Sir y Fflint ac rydw i’n 
teimlo’n llawer hapusach nawr ac yn ei ddeall.” 

 
“Mae hyblygrwydd y rhaglen wedi bod yn amhrisiadwy i mi a fy 
merch. Mae dilyniant staff wedi bod yn amhrisiadwy a gwybod fy mod 
yn gallu ad-drefnu cefnogaeth ar fyr rybudd. Mae fy merch yn hapus 
ac yn cael gofal.” 

 
“Rydw i’n mwynhau gallu trefnu fy mywyd fy hun heb i neb orfod 
dweud wrthyf pryd i godi a phryd i fynd i’r gwely. Fy newis i ydy hyn, 
nid cwmni gofal h.y. pryd y gallant roi lle i mi.” 

 
“Rydw i’n fodlon iawn. Mae Cynorthwyydd Personol fy mab yn 
anhygoel; nid oes unrhyw beth yn ormod o drafferth iddi. Mae’n 
hyblyg ac yn deall ei anghenion.” 

  



 

 

“Mae fy mam yn hyderus wrth ddefnyddio taliadau uniongyrchol. 
Does gen i ddim syniad, ond rydw i’n mwynhau’r canlyniadau.” 

 
“Drwy chwilio am staff a’u dewis fy hun, yn hytrach na dibynnu ar 
ddewis rhywun arall, roeddwn yn gallu gweld beth oedd ar gael 
ymlaen llaw, a gwneud y dewis gorau dros fy mab.” 

 

“Roedd y wybodaeth a’r gefnogaeth gychwynnol yn ardderchog ac ni 
fyddai’r taliad uniongyrchol wedi digwydd heb hyn.” 
“Gyda gofal, cymorth a chefnogaeth fy ngofalwr, rydw i nawr yn gallu 
gwneud llawer mwy gyda fy mywyd. Rydw i wedi ymuno â dau grŵp, 
rydw i’n mynd allan ar benwythnosau, ac yn bwysicach oll, wedi cael 
rhywfaint o fy annibyniaeth yn ôl.” 

 
“Mae yna gymorth bob amser, dim ond drwy wneud galwad ffôn i 
Penderels neu Neuadd y Sir.” 

 
“Mae taliadau uniongyrchol yn galluogi fy mhlentyn i gael 
annibyniaeth oddi wrth ei rieni, wrth gael ei gadw’n ddiogel ar yr un 
pryd.” 

 
“Dydw i ddim yn gwybod beth fyddem yn ei wneud heb y cynllun.” 

 
“Gallaf ddewis pryd a sut rydw i’n gwario’r taliad uniongyrchol, er 
enghraifft, pa ddiwrnod neu noson a lle rydw i eisiau mynd.” 

 
“Nid yw fy mab yn cynhyrfu neu’n mynd yn sâl bob tro y caiff ofal 
seibiant mwyach, oherwydd mae ei Gynorthwywyr Personol yn ei 
adnabod yn dda iawn ac maent yn gofalu amdano.” 

 
“Mae cael yr un gweithwyr yn dod i mewn bob dydd, y mae fy ngŵr yn 
ymddiried ynddynt, yn golygu nad ydw i’n gorfod poeni. Mae fy ngŵr 
yn cael trafferth cofio unrhyw beth, ond mae cael yr un Cynorthwywyr 
Personol yn gwneud pethau’n haws.” 

 
 “Gallaf gyflogi pwy bynnag rwyf yn ei ddymuno, nid pwy rydw i’n 

gorfod ei gael.” 
 

“Rydw i’n gallu cyflogi staff sy’n deall fy anabledd difrifol. Mae 
dilyniant staff mor bwysig i mi.” 



 

 

 
“Mae taliadau uniongyrchol yn galluogi fy mhlentyn i wneud 
gweithgareddau, wrth gael ei gadw’n ddiogel ar yr un pryd, a magu 
hyder oddi wrth yr amgylchedd teuluol. 
 
Mae gan fy mab well ansawdd bywyd, mae’n gwneud mwy gyda’i 
fywyd ac mae’r Cynorthwywyr Personol yn ei gadw’n ddiogel. Gan 
fod fy mab â chefnogaeth Cynorthwyydd Personol rŵan, mae gen 
innau hefyd fywyd.” 

 

“Mae taliadau uniongyrchol yn gweithio’n dda iawn i mi a fy nheulu. 
Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ansawdd fy mywyd.” 
 
“Rydw i’n ddiolchgar iawn am yr holl gymorth a chefnogaeth rydw i’n 
eu cael. Ni allaf ddiolch ddigon i chi; mae pob un ohonoch wedi bod 
mor garedig ac mor ddefnyddiol.” 

 
Mae cynllun y taliad uniongyrchol yn cael ei redeg yn dda, mae’n 
hawdd ei ddefnyddio, ac mae digon o gymorth wrth law gan Neuadd 
y Sir.” 
 

 

Mwy o esiamplau o sut y defnyddir Taliadau 
Uniongyrchol: 
 
Mae taliadau uniongyrchol wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd Ian. Mae gan Ian 
gyflwr gwanychol sy’n golygu ei fod angen gofal a chefnogaeth 24 awr i fodloni ei 
anghenion. Yn draddodiadol, oherwydd ei lefel o angen, byddai Ian wedi cael gofal 
mewn cartref gofal preswyl arbenigol. Doedd Ian ddim eisiau hyn, felly dewisodd gyflogi 
tîm o gynorthwywyr personol i’w gefnogi yn ei gartref ei hun. Mae Ian yn mwynhau ei 
fywyd ac yn cael gofal gan bobl sy’n dewis ei gefnogi. 
 
Mae Mrs K yn ddynes hŷn o wlad Pwyl sydd angen cymorth a chefnogaeth gyda 
thasgau penodol, er mwyn ei chadw’n ddiogel a’i galluogi i fyw yn ei chartref ei hun. Nid 
oedd Mrs K yn fodlon gyda’r gofal a drefnwyd gan yr awdurdod lleol, oherwydd nad 
oeddent yn gallu darparu gweithiwr a allai siarad ei hiaith ei hun. Roedd yr anallu i 
gyfathrebu’n effeithiol yn peri llesteiriant i Mrs K ac fe gyfrannodd hyn at ddirywiad yn ei 
lles. Ar ôl trafod y dewisiadau, dewisodd Mrs K ddefnyddio taliad uniongyrchol i gyflogi 
cynorthwyydd personol o’i chymuned, a oedd yn gallu cyfathrebu’n effeithiol a hefyd i 
ddeall ei hanghenion diwylliannol.  
 



 

 

Mae John yn ddall ac yn cael trafferth defnyddio pentan traddodiadol a phopty. Yn y 
gorffennol, roedd angen rhywun i goginio iddo, ond eisiau bod yn fwy annibynnol yn y 
gegin. Er mwyn helpu i gyflawni’r nod hwn, defnyddiodd John daliad uniongyrchol i 
brynu microdon a oedd yn siarad, sy’n rhoi anogwyr llais iddo a dewisiadau amseru ar 
lafar, gan ei wneud yn llawer haws iddo goginio prydau heb orfod dibynnu ar gymorth. 
Mae John wedi symud tŷ yn ddiweddar hefyd, mae wedi colli llawer o hyder yn 
ddiweddar a heb lawer o gysylltiadau cymdeithasol. Mae John wedi nodi y byddai’n cael 
budd o gefnogaeth i’w helpu i ddod yn fwy annibynnol, gwneud ffrindiau, cymryd rhan 
mewn bywyd cymunedol ac adeiladau mapiau meddyliol o’i amgylchedd awyr agored 
newydd. Drwy daliadau uniongyrchol, mae John wedi gallu cyflogi unigolyn lleol gyda 
gwybodaeth dda am yr ardal, i helpu John i gael y canlyniadau y mae’n eu dymuno. 
Wrth i’w hyder gynyddu, hoffai John roi ychydig o’i oriau yn y banc, er mwyn teithio 
gyda’i gynorthwyydd personol i ymweld â’i deulu, sydd yn byw gryn bellter i ffwrdd. 
 
Mae Emma yn 14 a gydag awtistiaeth ddifrifol. Mae ei mam yn cael taliad uniongyrchol 
fel rhiant plentyn anabl, i drefnu gofal seibiant. Mae hi’n defnyddio rhywfaint o’r arian i 
dalu am Gwmni Arbenigol sy’n gallu rhoi wythnos ysgogol i ffwrdd i Emma, gyda phobl 
o’i hoedran ei hun, wrth ddiwallu ei hanghenion yn briodol ar yr un pryd. Mae hi hefyd yn 
cyflogi rhywun sydd eisoes yn hysbys ac y mae’r teulu yn ymddiried ynddynt, i dreulio 
cwpl o nosweithiau o bryd i’w gilydd gydag Emma yn ei chartref ei hun. Mae hyn yn 
caniatáu i weddill y teulu gael mynd i ffwrdd a chael seibiant. 

 
Mae Mrs Jones yn aros i gael ei rhyddhau o’r ysbyty yn dilyn llawdriniaeth gosod clun 
newydd. Mae Mrs Jones a’i theulu wedi trafod gyda gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty y 
cymorth y bydd ei hangen gyda gofal personol a symudedd, wrth iddi wella. Yn y 
gorffennol, mae Mrs Jones wedi talu dynes leol y mae hi’n ei hadnabod i helpu gyda 
gwaith trymach o amgylch y tŷ, o bryd i’w gilydd. Yn dilyn trafodaeth gyda’i gweithiwr 
cymdeithasol, mae’n penderfynu cael taliadau uniongyrchol, fel y bydd yn gallu prynu 
cymorth ychwanegol gan ei chymydog, i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen arni o ddydd i 
ddydd. 
 
Penderfynodd chwech o bobl gydag anableddau dysgu ddefnyddio eu Taliadau 
Uniongyrchol i sefydlu busnes bach yn gwneud ac yn gwerthu cardiau, papurau lapio 
anrhegion, llyfrau ail law, fideos, cryno ddisgiau a thapiau. 
Drwy gronni eu Taliadau Uniongyrchol, roedd y grŵp yn gallu fforddio cyflog Cydlynydd 
Prosiect i weithio 3 diwrnod yr wythnos, i’w helpu i redeg eu busnes, trefnu eu 
cynhyrchiant, gwerthiannau, marchnata a chymorth busnes. 

Mae gan Mrs N, athrawes gerddoriaeth 69 oed, nifer o anawsterau iechyd, yn cynnwys 
spondylitis, arthritis a glawcoma. Cafodd ddyraniad o £203 yr wythnos i fodloni ei 
hanghenion drwy daliadau uniongyrchol, a phenderfynodd ei bod eisiau cymryd 
rheolaeth o sut y byddai hwn yn cael ei wario. Newidiodd yr asiantaeth ofal a oedd yn 
rhoi’r gofal cartref i un lleol, gan arbed arian iddi a oedd yna’n cael ei wario ar lanhawr a 
garddwr.   



 

 

Roedd hefyd yn cyflogi ei hŵyr, a oedd yn fyfyriwr, fel cynorthwyydd personol, i fynd â hi 
ar deithiau siopa bob wythnos.  

Fe wnaeth pedwar dyn ag anghenion iechyd meddwl ddarganfod bod pob un ohonynt â 
diddordeb mewn dysgu i chwarae’r gitâr, drwy gyfarfod yn eu canolfan ddydd. Gan nad 
oedd hyn yn rhywbeth y gallai’r canolfan ddydd ei roi yn hawdd, a thrwy gael gwybod 
am yr hyblygrwydd a gynigiwyd drwy daliadau uniongyrchol, penderfynodd y pedwar 
gronni eu taliadau uniongyrchol i drefnu gwersi gitâr am ddau fore’r wythnos. Mae un 
dyn yn rheoli’r taliadau uniongyrchol ar ran y grŵp. Mae’r grŵp yn cytuno bod dysgu i 
chwarae’r gitâr yn eu galluogi i gael sgiliau newydd a hyder mewn awyrgylch 
cymdeithasol a llawn hwyl. 

Roedd Josephine yn gorfod rhoi gorau i’w gyrfa fel dylunydd graffeg oherwydd 
difrifoldeb ei harthritis gwynegol. Fe wnaeth ei chais am daliad uniongyrchol roi £324 
fesul wythnos o ofal iddi. Mae hyn yn cael ei wario’n rhannol ar dylino, aciwbigo a 
thriniaeth ar y traed, sy’n helpu i liniaru rhywfaint o symptomau’r cyflwr hwn. Ond yr un 
mwyaf arwyddocaol yw cyflogi tri chynorthwyydd personol 30 awr yr wythnos, i roi gofal 
a mynd â hi allan ar dripiau siopa. Roedd dod o hyd i gynorthwywyr personol a allai 
yrru’n bwysig iawn, gan roi cysylltiad rheolaidd i Josephine â’r byd tu allan, lle nad oedd 
wedi gallu mynd allan yn aml o’r blaen. 


