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Amserlen yn ôl dyddiad 

 

O Ebrill 2013 
O 8 Ebrill, roedd ceisiadau newydd am Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) 
gan unrhyw un rhwng 16 a 64 oed yn cael eu cymryd mewn ardal cychwyn 
reoledig yng Ngogledd Orllewin a rhan o Ogledd Ddwyrain Lloegr. Y codau 
post a effeithiwyd arnynt oedd: BL, CA, CH (ac eithrio CH1 a CH4-8), CW, 
DH, DL (ac eithrio DL6-11), FY, L, LA (ac eithrio LA2 7, LA2 8, LA6 2 a LA6 
3), M, NE, PR, SR, TS (ac eithrio TS9), WA a WN. 

 
Yn ystod y cyfnod hwn nid wnaeth DWP wahodd unrhyw hawlwyr Lwfans Byw 
i’r Anabl (DLA) presennol i wneud cais am PIP. Nid oedd DWP chwaith yn 
caniatáu i geisiadau gael eu gwneud gan dderbynwyr DLA a oedd yn ceisio 
gwneud cais cynnar am PIP. 

 
 
O Fehefin 2013 
O 10 Mehefin, yn ogystal ar ardal cychwyn reoledig, cymerwyd ceisiadau 
newydd am PIP o weddill Prydain Fawr. 

 
Nid yw DWP bellach yn derbyn ceisiadau newydd am DLA gan unrhyw berson 
16 i 64 oed, oni bai eu bod yn gwneud cais i adnewyddu dyfarniad o DLA am 
gyfnod penodol sydd i fod i ddod i ben cyn 17 Mawrth 2014. Bydd yr hawlwyr 
hyn yn ail-hawlio DLA, a lle y bydd hawl yn parhau byddant yn cael eu 
gwahodd i wneud cais am PIP yn hwyrach ymlaen. 

 
 
O Hydref 2013 
O 28 Hydref, dechreuodd ailasesu rhai hawlwyr DLA presennol yng Nghymru, 
Dwyrain Canolbarth Lloegr, Gorllewin Canolbarth Lloegr ac East Anglia. 
Capita Health and Wellbeing sy'n cynnal asesiadau yn yr ardaloedd hyn. 
Dechreuodd DWP wahodd y canlynol sy'n cael DLA ar hyn o bryd yn i wneud 
cais am PIP: 

• y rhai gyda dyfarniadau DLA cyfnod penodol sy'n dod i ben ar neu ar ôl 
17 Mawrth 2014 (mae gweithgaredd ailasesu yn dechrau tua 20 
wythnos cyn diwedd dyfarniadau DLA presennol); 

• pobl ifanc yn troi 16 oed; 
• y rhai lle mae hysbysiad o newid yng nghyflwr iechyd neu anabledd yr 

hawlydd DLA; a 
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• hawlwyr DLA presennol 16-64 oed sy'n dymuno gwneud cais am PIP. 
 
 
O Ionawr 2014 
O 13 Ionawr 2014, mae ardaloedd ailasesu yn ymestyn i godau post yn 
dechrau: DG, EH, TD a ML yn ne’r Alban a rhannau o’r ffin. 

 
Dechreuodd DWP wahodd y derbynwyr DLA presennol canlynol i wneud cais 
am PIP: 

• y rhai gyda dyfarniadau DLA cyfnod penodol sy’n dod i ben ar neu ar ôl 
2 Mehefin 2014 (mae gweithgaredd ailasesu yn dechrau tua 20 
wythnos cyn diwedd dyfarniadau DLA presennol); 

• pobl ifanc yn troi 16 oed; 
• y rhai lle mae hysbysiad o newid yng nghyflwr iechyd neu anabledd yr 

hawlydd DLA; a 
• hawlwyr DLA presennol 16-64 oed sy’n dymuno gwneud cais am PIP. 

 
 
O Chwefror 2014 
O 3 Chwefror, ymestynnwyd ardaloedd ymhellach i gynnwys codau post yn 
dechrau: CA, DL, HG, LA a YO yng Ngogledd Lloegr. 

 
Dechreuodd DWP wahodd y derbynwyr DLA presennol canlynol i wneud cais 
am PIP: 

• y rhai gyda dyfarniadau DLA cyfnod penodol sy’n dod i ben ar neu ar ôl 
23 Mehefin 2014 (mae gweithgaredd ailasesu yn dechrau tua 20 
wythnos cyn diwedd dyfarniadau DLA presennol); 

• pobl ifanc yn troi 16 oed; 
• y rhai lle mae hysbysiad o newid yng nghyflwr iechyd neu anabledd yr 

hawlydd DLA; a 
• hawlwyr DLA presennol 16-64 oed sy’n dymuno gwneud cais am PIP. 

 
Bydd penderfyniadau ar ymestyn ailasesiad yn cael eu cymryd a’u cyfathrebu 
i weddill y wlad mewn amser a bydd hyn yn cael ei lywio gan y profiad o 
gyflwyno ailasesiad mewn ffordd raddol yn gyntaf. 
 
O Dachwedd 2014  
 
O 17 Tachwedd, ymestynnwyd ardaloedd ymhellach i gynnwys codau post yn 
dechrau: CH,HD, L ac M. 
 
O Ionawr 2015  
O 26 Ionawr ymestynnwyd ardaloedd ymhellach i gynnwys codau post yn 
dechrau: G,IV, NE, SR,WA a WN 
 
O Chwefror 2015 
 
O 23 Chwefror ymestynnwyd ardaloedd ymhellach i gynnwys codau post yn 
dechrau: AB,BB,BD,DD,DN,EX,HX,KA,KY,LS,PH,PL,PO,PR,S,SO,TS,WF 
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O Hydref 2015 
Bydd yr holl hawlwyr sy'n weddill gyda dyfarniad o DLA yn cael eu gwahodd i 
wneud cais am PIP. Bydd DWP yn dewis ar hap hawlwyr DLA sydd gyda 
dyfarniad amhenodol neu ddyfarniad cyfnod penodol, ac yn eu hysbysu am yr 
hyn y mae angen iddynt ei wneud i wneud cais am PIP. Bydd DWP yn 
gwahodd ceisiadau cyn gynted ag y bo modd gan dderbynwyr sydd wedi troi 
65 ar ôl 8 Ebrill 2013, pan gyflwynwyd PIP yn gyntaf. 

 
 
Erbyn yn hwyrach yn  2017 
Bydd pob hawlydd DLA presennol (oedd yn 16 i 64 ar 8 Ebrill 2013) wedi cael 
gwahoddiad i wneud cais am PIP. 
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Amserlen yn ôl oed hawlydd 
O dan 16 oed 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am DLA 
• Hawlydd presennol: DLA yn parhau. Bydd DWP yn ysgrifennu cyn eu 

pen-blwydd yn un deg chwech i roi gwybod pryd y bydd DLA yn dod i 
ben a sut i wneud cais am PIP (oni bai bod salwch terfynol) 

 
 
Pen-blwydd yn un deg chwech 
O 8 Ebrill 2013 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am DLA oni bai eu bod mewn cod post 
cychwyn rheoledig (a restrir ar dudalen 5) 

• Hawlydd presennol: gwneud cais i ail-hawlio DLA 
 
O 10 Mehefin 2013 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol: gwneud cais i ail-hawlio DLA 

 
O 28 Hydref 2013 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol yng Nghymru, Dwyrain Canolbarth Lloegr, 

Gorllewin Canolbarth Lloegr ac East Anglia (gweler y codau post ar 
dudalen 5): gwneud cais am PIP os yw eu pen-blwydd ar neu ar ôl 7 
Hydref 2013. 

• Hawlydd presennol ddim yng Nghymru, Dwyrain Canolbarth Lloegr, 
Gorllewin Canolbarth Lloegr ac East Anglia: efallai y bydd angen i ni 
wirio eu hawl o dan y rheolau DLA i oedolion - byddwn yn parhau i dalu 
DLA hyd nes ein bod wedi gwneud hynny. 

 
O 13 Ionawr 2014 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau DG, EH, TD ac ML 

yn ne’r Alban a rhannau o’r ffin: gwahoddiad i wneud cais am PIP pan 
maent yn cyrraedd 16 oed 

• Hawlydd presennol ddim mewn ardaloedd ailasesiad: efallai y bydd 
angen i ni wirio eu hawl o dan y rheolau DLA i oedolion - byddwn yn 
parhau i dalu DLA hyd nes ein bod wedi gwneud hynny 

 
O 3 Chwefror 2014 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau CA, DL, HG, LA a 

YO yng Ngogledd Lloegr: gwahoddiad i wneud cais am PIP pan maent 
yn cyrraedd 16 oed 

• Hawlydd presennol ddim mewn ardaloedd ailasesiad: efallai y bydd 
angen i ni wirio eu hawl o dan y rheolau DLA i oedolion - byddwn yn 
parhau i dalu DLA hyd nes ein bod wedi gwneud hynny 
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• Bydd penderfyniadau ar ymestyn ailasesiad yn cael eu cymryd a’u 
cyfathrebu i weddill y wlad mewn amser a bydd hyn yn cael ei lywio 
gan y profiad o gyflwyno ailasesiad mewn ffordd raddol yn gyntaf. 

 
O 17 Tachwedd 2014  
• Hawlydd newydd:yn gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau CH, HD, L ac M 

yn cael gwahoddiad i wneud cais am PIP pan maent yn cyrraedd 
      16 oed. 
 
O 26 Ionawr 2015 
• Hawlydd newydd:yn gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau 

DH,G,IV,NE,SR,WA a WN yn cael gwahoddiad i wneud cais am 
PIP pan maent yn cyrraedd 16 oed. 

 
 
O 23 Chwerfor 2015  

• Hawlydd newydd:yn gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau 

AB,BB,BD,DD,DN,EX,HX,KA,KY,LS,PH,PL,PO,PR,S,SO, 
TS a WF: os bydd newid yn cael ei hysbysu i anghenion gofal 
neu symudedd neu ddyfarniad cyfnod penodol yn barod i ddod i 
ben ar neu ar ôl 13 Gorffennaf 2015, bydd gwahoddiad i wneud 
cais am PIP nid DLA  

 
 
16 - 64 oed ar neu ar ôl 8 Ebrill 2013 
O 8 Ebrill 2013 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am DLA oni bai eu bod mewn cod post 
cychwyn rheoledig (a restrir ar dudalen 3) 

• Hawlydd presennol: DLA yn parhau 
 
O 10 Mehefin 2013 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol: DLA yn parhau 

 
O 28 Hydref 2013 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol yng Nghymru, Dwyrain Canolbarth Lloegr, 

Gorllewin Canolbarth Lloegr ac East Anglia (gweler y codau post ar 
dudalen 5): os oes newid yn cael ei hysbysu i anghenion gofal neu 
symudedd DLA neu mae disgwyl i ddyfarniad cyfnod sefydlog ddod i 
ben ar neu ar ôl 17 Mawrth 2014, maent yn cael gwahoddiad i wneud 
cais am PIP ac nid DLA 

• Bydd penderfyniadau ar ymestyn ailasesiad yn cael eu cymryd a’u 
cyfathrebu i weddill y wlad mewn amser a bydd hyn yn cael ei lywio 
gan y profiad o gyflwyno ailasesiad mewn ffordd raddol yn gyntaf. 
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O 13 Ionawr 2014 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau DG, EH, TD a ML yn 

ne’r Alban a rhannau o’r ffin: os oes newid yn cael ei hysbysu i 
anghenion gofal neu symudedd DLA neu mae disgwyl i ddyfarniad 
cyfnod sefydlog ddod i ben ar neu ar ôl 2 Mehefin 2014, maent yn cael 
gwahoddiad i wneud cais am PIP ac nid DLA 

 
 
 
O 3 Chwefror 2014 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau CA, DL, HG, LA a  

YO yng Ngogledd Lloegr: os oes newid yn cael ei hysbysu i anghenion 
gofal neu symudedd DLA neu mae disgwyl i ddyfarniad cyfnod sefydlog 
ddod i ben ar neu ar ôl 23 Mehefin 2014, maent yn cael gwahoddiad i 
wneud cais am PIP ac nid DLA 

 
 
O 17 Tachwedd 2014 
 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau CH,HD,L ac M: os 

oes newid yn cael ei hysbysu i anghenion gofal neu symudedd DLA 
neu mae disgwyl i ddyfarniad cyfnod sefydlog ddod i ben ar neu ar ôl   
6 Ebrill 2015, maent yn cael gwahoddiad i wneud cais am PIP ac nid 
DLA 

 
 
O 26 Ionawr 2015 
 

• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol mewn codau post yn dechrau DH, G,IV,NE,SR,WA 

a WN: os oes newid yn cael ei hysbysu i anghenion gofal neu 
symudedd DLA neu mae disgwyl i ddyfarniad cyfnod sefydlog ddod i 
ben ar neu ar ôl 15 Mehefin 2015, maent yn cael gwahoddiad i wneud 
cais am PIP ac nid DLA 

 
 
 

O Hydref 2015 
• Hawlydd newydd: gwneud cais am PIP 
• Hawlydd presennol: os yn dal i gael DLA, byddant yn cael gwahoddiad 

i wneud cais am PIP (bydd DWP yn cysylltu â hawlwyr sydd wedi 
cyrraedd 65 oed neu hŷn cyn gynted â phosibl ar ôl Hydref 2015) 
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65 oed a throsodd ar 8 Ebrill 2013 
• Hawlydd newydd: gwneud cais am Lwfans Gweini; oni bai bod 

dyfarniad DLA wedi dod i ben lain a blwyddyn yn ôl, os hynny ail-hawlio 
DLA 

• Hawlydd presennol: DLA yn parhau, cyn belled bod yr amodau o hawl 
yn cael eu cwrdd 

 
 
Codau post yng Nghymru, Dwyrain Canolbarth Lloegr, 
Gorllewin Canolbarth Lloegr ac East Anglia ble mae ailasesiad 
yn dechrau o 28 Hydref 2013 (gweler uchod am y sefyllfaoedd 
sy’n arwain at wahoddiad i PIP) 
B, CF, CH 1, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CV, DE, DY, GL16, HR, IP, LD, LE, 
LL, LN, NG, NN, NP, NR, PE, SA, ST, SY, TF, WR, WS a WV. 

 
 
Codau post ble mae ailasesiad yn dechrau o 13 Ionawr 2014 
(gweler uchod am y sefyllfaoedd sy’n arwain at wahoddiad i 
PIP) 
DG, EH, ML, TD 

 
 
Codau post ble mae ailasesiad yn dechrau o 3 Chwefror 2014 
(gweler uchod am y sefyllfaoedd sy’n arwain at wahoddiad i 
PIP) 
CA, DL, HG, LA, YO 
 
Codau post ble mae ailasesiad yn dechrau o 17 Tachwedd 
2014 (gweler uchod am y sefyllfaoedd sy’n arwain at 
wahoddiad i PIP) 
CH, HD, L, M 
 
 
Codau post ble mae ailasesiad yn dechrau o 26 Ionawr 2015 
(gweler uchod am y sefyllfaoedd sy’n arwain at wahoddiad i 
PIP) DH, G, IV,NE,SR,WA,WN 
 
 
Codau post ble mae ailasesiad yn dechrau o 23 Chwefror 2015 
(gweler uchod am y sefyllfaoedd sy’n arwain at wahoddiad i 
PIP) AB,BB,BD,DD,DN,EX,HX,KA,KY,LS,PH,PL,PO,PR,S,SO,TS 
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