
 

 

                  

   

Canllaw cyflym i Daliad 

Annibyniaeth Personol ar gyfer 

sefydliadau cymorth: 

fersiwn testun 

Disodlwyd Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) gan Daliad Annibyniaeth Personol 

(PIP) ar gyfer pobl rhwng 16 i 64 oed o 10 Mehefin 2013 ar gyfer ceisiadau 

newydd. 

Mae cyflwyniad PIP yn rhan o ddiwygio ehangach o’r system lles. Bydd y 

budd-dal newydd yn adlewyrchu yn well y deallusrwydd o anabledd heddiw 

sydd wedi newid yn sylweddol yn y ddau ddegawd ers i DLA gael ei gyflwyno. 

Mae PIP yn cynnwys asesiad o anghenion unigolyn ac mae’n anelu at sicrhau 

fod cefnogaeth ariannol yn cael ei thargedu at y rhai sy’n wynebu’r sialensiau 

mwyaf i fyw’n annibynnol. 

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu yn bennaf at ymgynghorwyr sy’n rhoi 

cefnogaeth i bobl sy’n gallu neu sy’n gwneud cais am DLA. Mae ystod o 

wybodaeth wedi’i deilwra ar gyfer ei ddefnyddio gyda’r bobl rydych yn eu 

cefnogi ar gael ar-lein yn www.gov.uk/dwp/pip-toolkit. 

Beth yw PIP? 

Mae PIP ar gyfer help tuag at rywfaint o’r costau ychwanegol sy’n codi o 

gyflwr iechyd neu anabledd. Mae’n seiliedig ar sut mae cyflwr person yn 

effeithio arnynt, nid y cyflwr sydd ganddynt. 
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Mae PIP ar gyfer pobl 16 i 64 oed 

 Bydd DLA yn parhau i blant hyd at 16 oed.  O fis Hydref 2013 bydd yr 

Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â hwy fel maent yn agosáu at 

16 oed i egluro beth fydd yn digwydd . 

 Bydd DLA yn parhau ar gael ar gyfer hawlwyr presennol oedd yn 65 

oed neu drosodd ar 8 Ebrill 2013 (y diwrnod y cyflwynwyd PIP). 

Mae dwy elfen i PIP – ar gyfer anghenion bywyd bob dydd a symudedd.  Gall 

pob elfen gael ei dalu ar gyfradd safonol, neu gyfradd uwch i’r rhai sydd â’r 

anghenion mwyaf. 

Mae PIP yn cynnwys asesiad o anghenion yr unigolyn gan weithiwr iechyd 

proffesiynol. Bydd y mwyafrif o bobl yn cael ymgynghoriad wyneb yn wyneb 

fel rhan o’u cais. Gallwch ddarganfod mwy am y broses o wneud cais dros y 

dudalen. 

Fel sawl budd-dal arall, gellir dechrau ceisiadau PIP dros y ffôn. Gwneir 

ceisiadau ar gyfer PIP drwy ffonio DWP ar 0800 917 222 neu ffôn testun 0800 

917 7777 a dewis opsiwn 1 am gais newydd. 

Dylai galwyr sy’n gwneud cais o dan y rheolau arbennig ar gfyer salwch 

terfynol yna dewis opsiwn 3. Bydd tîm ymroddedog yn cymryd eu galwad ac 

yn cwblhau’r broses hawlio. 

Sut mae PIP yn cael ei weithio allan? 

Ar gyfer pob gweithgaredd, mae rhestr o 'ddisgrifyddion' sef brawddegau sy'n 

disgrifio faint o gymorth, a'r math o gymorth, mae'r hawlydd ei angen i wneud 

y gweithgaredd. Mae gan bob disgrifydd sgôr pwyntiau.  

Mae nifer y pwyntiau a sgoriwyd yn dibynnu ar faint o gymorth sydd ei angen 

arnynt. Mae'r sgoriau ar gyfer y gweithgareddau yn cael eu hychwanegu at ei 

gilydd i roi cyfanswm ar gyfer pob rhan. 

Tudalen 2 o 7 



 

 

 

 

 

 

Canllaw cyflym i Daliad Annibyniaeth Personol ar gyfer  sefydliadau cymorth: fersiwn testun 

Ar gyfer pob rhan, byddant yn cael y gyfradd safonol os ydynt yn sgorio rhwng 

8 ac 11 o bwyntiau. Ar gyfer pob rhan, byddwch yn cael y gyfradd uwch os yw 

eich sgôr yn ychwanegu i hyd at 12 pwynt neu fwy. 

Ailaesu hawlwyr DLA ar gyfer PIP 

Mae ailasesu hawlyr DLA presennol ar gyfer PIP wedi dechrau yng nghodau 

post : B, CA, CF, CH1, CH4-8, CV, DE, DG, DL, DY, EH, GL16, HG, HR, IP, 

LA, LD, LE, LL, LN, ML, NG, NN, NP, NR, PE, SA, ST, SY, TD, TF, WR, WS, 

WV and YO 

 Mae’r hawlwyr sy’n cael eu hailasesu o fis Hydref yn yr ardal hwn yn 

cynnwys: 

•	 y rhai sydd â dyfarniadau cyfnod sefydlog o DLA yn dod i gael eu 

hadnewyddu 

•	 plant sy’n troi 16 oed ar neu ar ôl 7 Hydref 2013 (oni bai eu bod wedi 

cael dyfarniad o DLA o dan y Rheolau Arbennig ar gyfer pobl sydd â 

salwch terfynol) 

•	 y rhai ble mae hysbysiad o newid mewn cyflwr iechyd neu anabledd yr 

hawlydd 

•	 hawlwyr presennol DLA 16-64 oed sydd am wneud cais am PIP 

Bydd penderfyniadau pellach ar ymestyn ailasesiad yn cael eu cymryd a’u 

cyfleu i weddill y wlad maes o law, a bydd yn cael ei lywio gan y profiad o 

gyflwyno ailasesiad mewn ffordd raddol yn gyntaf. 

Sut mae’r broses gwneud cais yn gweithio? 

1. Meddwl am wneud cais 

Mae gwybodaeth am PIP ar gael o ystod o ffynonellau, yn cynnwys ar-lein, 

drwy daflenni a drwy sefydliadau cymorth.  Mae’r rhain yn egluro'r meini prawf 

ac yn helpu’r hawlydd i benderfynu os ydynt eisiau gwneud cais am PIP. 
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Cysylltir â hawlwyr presennol DLA yn unigol i ofyn a ydynt am wneud cais am 

PIP. 

2. Gwneud cais 

Bydd hawlwyr (neu’r rhai sy’n eu cefnogi) yn ffonio DWP i wneud cais am PIP.  

Mae hyn yn cynnwys gwiriad hunaniaeth a rhywfaint o gwestiynau sylfaenol. 

Fel arfer, ni ddefnyddir ceisiadau papur, a ni fydd ceisiadau ar-lein ar gael cyn 

2014. Bydd cefnogaeth ychwanegol, fel darpariaeth o ffurfiau amgen ar gael. 

Yna bydd DWP yn anfon ffurflen at yr hawlwyr lle gallant egluro sut mae eu 

hanabledd yn effeithio arnynt. 

3. Dweud eich stori 

Mae hawlwyr yn cwblhau’r ffurflen ‘Sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch’ 

i egluro sut mae eu cyflwr yn effeithio ar eu bywyd bob dydd, ar ddiwrnodau 

da a diwrnodau drwg a dros ystod o weithgareddau. 

Gellir anfon tystiolaeth gefnogol gyda’r ffurflen hon, ac maent yn ei dychwelyd 

i DWP drwy’r post. 

4. Asesiad 

Mae manylion cais, ffurflen a thystiolaeth gefnogol yn cael eu trosglwyddo i 

weithiwr iechyd proffesiynol. Gofynnir i’r rhan fwyaf o bobl fynychu 

ymgynghoriad wyneb yn wyneb oni bai y gall penderfyniad gael ei wneud ar 

sail tystiolaeth ysgrifenedig. Bydd ymweliadau cartref ar gael pan mae angen 

a gall hawlwyr fynd â rhywun gyda hwy am gefnogaeth.  Bydd yr 

ymgynghoriad yn rhoi’r cyfle i egluro eu hanghenion cefnogaeth yn eu geiriau 

eu hunain. 

Mae’r gweithiwr iechyd proffesiynol yn adolygu’r cais yn erbyn set o 

ddisgfrifwyr clir i asesu'r sialensiau a wynebir gan yr unigolyn ac yn darparu 

cyngor i Swyddog Gwneud Penderfyniadau DWP ei ystyried. 
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5. Penderfyniad 

Bydd Swyddog Penderfyniadau DWP yn defnyddio’r holl wybodaeth yn y 

ffurflen gais, gan y gweithiwr iechyd proffesiynol ac unrhyw beth arall sydd 

wedi cael ei roi. Byddant yn gwneud penderfyniad rhesymol ar hawl yn 

cynnwys lefel a hyd y dyfarniad. 

Pa mor hir y bydd y cais yn ei gymryd? 

Mae’r amser gwirioneddol i wneud cais yn dibynnu ar amgylchiadau’r 

unigolyn. Mewn rhai achosion, gall cymryd tua 21 i 26 wythnos o’r cais 

cychwynnol. . 

Rydym yn cymryd camau i gyflymu’r broses gwneud ceisiadau ac yn delio â 

cheisiadau mor gyflym â phosibl. 

Ni fydd unrhyw oedi a brofwyd gan y cleient yn effeithio ar y dyddiad y caiff ei 

fudd-dal ei dalu 

Beth am hawlwyr presennol DLA? 

Nid oes unrhyw hawl awtomatig i PIP, hyd yn oed pan mae dyfarniad DLA 

amhenodol neu am oes wedi cael ei wneud. 

Bydd angen i’r rhai sy’n derbyn DLA ar hyn o bryd a oedd rhwng 16 a 64 oed 

ar 8 Ebrill 2013 (y diwrnod y cyflwynwyd PIP) benderfynu os ydynt am wneud 

cais am PIP. 

Bydd DWP yn ysgrifennu at unigolion i’w hysbysu pryd bydd disgwyl i’w DLA 

ddod i ben ac egluro sut y gallant wneud cais am PIP.  

Nid oes angen i hawlwyr presennol wneud dim nawr. 

Gweler tudalen 3 ar gyfer ardaloedd cod post lle byddwn yn gwahodd 

hawlwyr DLA presennol i wneud cais am PIP. Gall hawlydd rhwng 16 a 64 

oed sydd â’r hawl i gael DLA ddewis hawlio PIP yn lle os ydynt yn byw mewn 

un o’r ardaloedd hyn 
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Ni fydd y mwyafrif o hawlwyr presennol DLA 16 – 64 oed yn cael eu heffeithio 

tan 2015 neu’n hwyrach. 

Os yw derbynnydd presennol DLA yn gwneud cais am PIP yna bydd eu DLA 

fel arfer yn parhau tan i benderfyniad ar eu cais am PIP gael ei wneud. Os 

nad yw PIP yn cael ei ddyfarnu neu’n peidio â chael ei hawlio bydd DLA yn 

dod i ben. 

Bydd DLA yn parhau i gael ei dalu am gyfnod o bedair wythnos yn dilyn 

dyddiad y penderfyniad ar hawl i PIP. Ar gyfer hawlwyr sy’n cyrraedd 16 oed 

sy’n cael eu hailasesu, gall eu dyfarniad o DLA gael ei ymestyn am hyd at 

chwe mis. 

Sut mae budd-daliadau a gwasanaethau eraill yn 

cael eu heffeithio? 

Nid yw PIP yn cael ei ystyried fel incwm wrth asesu hawl i fudd-daliadau prawf 

modd a gall hyd yn oed helpu hawlwyr i gael budd-dal ychwanegol.  

Ni fydd pobl sy’n cael Lwfans Gweini yn cael eu heffeithio gan gyflwyniad  

PIP. 

Fel DLA, bydd cael PIP yn rhoi mynediad at gymorth arall. Gall hyn gynnwys 

Bathodynnau Glas, tocynnau teithio consesiynol neu gerbyd Motability. 

Gall gofalwyr hefyd gael Lwfans Gofalwr oherwydd bod y person maent yn 

gofalu amdanynt yn cael yr elfen ofal o DLA neu’r elfen bywyd bob dydd o 

PIP. 

Os nad yw hawlwyr yn gymwys wedyn am PIP yna efallai bydd y budd

daliadau a gwasanaethau hyn hefyd yn cael eu heffeithio. 
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Lle i gael mwy o wybodaeth 

Mae’r Pecyn cymorth PIP i sefydliadau cymorth ar gael ar-lein yn 

www.gov.uk/dwp/pip-toolkit. Mae’n cynnwys canllawiau cyflym, copïau o 

lythyrau a ffurflenni enghreifftiol a ffeithlenni cynhwysfawr. 

Mae’r gwiriwr ar-lein yn www.gov.uk/pip-checker yn ffordd ddefnyddiol o wirio 

sut y gall unigolion gael eu heffeithio gan gyflwyniad PIP.  

Gall eich Rheolwr Partner DWP lleol hefyd eich helpu: 

www.gov.uk/government/publications/dwp-partnerships 

Cyfeiriwch hawlwyr i www.gov.uk/pip am ragor o wybodaeth. 

Rydym yn croesawu eich adborth ar y canllaw hwn a sut gallwn wneud yn siŵr 

bod gennych wybodaeth rydych ei hangen – e-bostiwch  

pip.feedback@dwp.gsi.gov.uk. 
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