
  

 

 

 

Cynllun cydnabyddiaeth ariannol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y GIG a 

gofal cymdeithasol 

 
Cais am ailystyriaeth  

 

Mae’r awdurdodau lleol yn gweinyddu'r taliad i weithwyr gofal cymdeithasol ar ran 

Gweinidogion Cymru.  Mae canllawiau llawn ar y cynllun ar gael ar wefan 

Llywodraeth Cymru 

https://llyw.cymru/cynllun-cydnabyddiaeth-ariannol-llywodraeth-cymru-ar-gyfer-y-gig-

gofal-cymdeithasol-canllawiau-i 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen pob adran o'r canllawiau cyn llenwi'r ffurflen 

hon. 

Mae'r ffurflen hon i'w llenwi pan fydd eich cais am y taliad wedi'i wrthod gan yr 

awdurdod lleol a'ch bod am inni ailystyried hyn, fel yr amlinellir yng Ngham 1 o’r  

broses Apelio. 

Mae'r broses Apelio wedi'i chynnwys yng nghanllawiau'r cynllun (gweler y ddolen 

uchod). 

Llenwch y ffurflen hon yn unig lle gallwch ateb 'ie' i'r HOLL bwyntiau isod 

• rydych yn credu eich bod yn gymwys i gael y taliad o fewn telerau'r cynllun a 

amlinellir yn y canllawiau 

• mae'r awdurdod lleol wedi ystyried eich hawliad ac wedi'i wrthod 

• os hoffech ofyn i’r  penderfyniad hwn gael ei ailystyried 

https://llyw.cymru/cynllun-cydnabyddiaeth-ariannol-llywodraeth-cymru-ar-gyfer-y-gig-gofal-cymdeithasol-canllawiau-i
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• rydych yn deall NA ALL yr awdurdod lleol newid y meini prawf cymhwysedd ar 

gyfer y taliad. 

Byddwn yn cydnabod bod ceisiadau’n dod i law. Efallai y bydd angen inni gysylltu â 

chi i gael rhagor o wybodaeth. Pan fyddwn wedi cael hon, ein nod yw ailystyried ein 

penderfyniad mewn 10 diwrnod gwaith. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad 

drwy lythyr electronig neu lythyr post (os oes angen). 

 

Llenwch y ffurflen hon yn electronig neu drwy ysgrifennu’n glir 

Phan A – Manylion Personol 
 

Enw llawn: 
 

Dyddiad geni: 
 

Cyfeiriad cartref: 
 

Rhif ffôn yn ystod y dydd: 

E-bost: 

 

Mae Rhan B yn cyfeirio at eich cyflogwr rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 

2021. 

Os gwnaethoch chi adael neu newid eich cyflogaeth yn ystod y cyfnod hwn, 

rhowch wybod inni am eich cyflogwr cyntaf os oedd gennych rôl gymwys a manylion 

pellach pan ofynnir amdano. 

Os ydych yn weithiwr asiantaeth, rhowch fanylion eich asiantaeth o dan 'Cyflogwr' 

a manylion eraill pan ofynnir am hynny. 

Ar gyfer pob ymgeisydd arall, cwblhewch Ran B gyda manylion y gyflogaeth sy'n 

eich gwneud yn gymwys i gael y taliad yn eich barn chi. Os oedd gennych fwy nag 

un swydd rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021 sy'n eich gwneud yn gymwys, 

cwblhewch Ran B 

Rhan B – Cyflogaeth  
 

Cyflogwr (cwmni neu sefydliad): 
 

Cyfeiriad: 
 
 

Enw’r rheolwr llinell: 
 
Rhif ffôn y rheolwr llinell: 



 
E-bost y rheolwr llinell: 

Teitl eich swydd: 
 

Dyddiad dechrau’ch cyflogaeth: 
 
Dyddiad gorffen cyflogaeth (os yw'n berthnasol): 
 

Cadarnhewch eich bod wedi'ch cyflogi fel: 

• Gweithiwr cyflogedig awdurdod lleol o fewn y gyfarwyddiaeth 

gwasanaethau cymdeithasol ☐ 

• Gweithiwr cyflogedig awdurdod lleol o fewn y gyfarwyddiaeth dai gyda rôl 

benodedig fel gweithiwr allgymorth a/neu mewn llety argyfwng ☐ 

• Gweithiwr cyflogedig un cartref gofal cofrestredig ☐ 

• Gweithiwr cyflogedig mewn gwasanaeth cymorth cartref ☐ 

• Gweithiwr gofal cymdeithasol rheng flaen sy’n darparu gwasanaeth yn y 

sector preifat/trydydd sector ☐ 

• Rheolwr llinell uniongyrchol ar gyfer staff gofal cymdeithasol rheng flaen 

yn y sector preifat/trydydd sector ☐ 

 

Ar gyfer gweithwyr gofal asiantaeth yn unig 
Dywedwch wrthym am y rôl gymwys gyntaf mewn asiantaeth a wnaethoch 
rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021. 
 
Cyflogwr: 
 
Rheolwr: 
 
Manylion Cyswllt (os yn bosibl): 
 
Rôl: 
 
Dyddiadau yn y rôl hon yn yr asiantaeth: 
 

Os gwnaethoch newid eich swydd rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021 
rhowch wybodaeth berthnasol yma:  
 
 
 
 
 
 

 

Rhan C – gwrthod taliad 
 

Pwy ddywedodd wrthych na fyddech yn derbyn y taliad? 



 
 
Pryd? 
 
 
Trwy ba ffordd ee llythyr? 
 
 

Rheswm a roddwyd dros wrthod y taliad: 
 
 
 
 
 
 

 

Rhan D – cais am ailystyriaeth 

 
Esboniwch pam rydych yn credu eich bod yn gymwys i gael y taliad 
(cyfeiriwch at y canllawiau taliadau wrth lenwi'r adran hon a chofiwch na allwn 
newid y rheolau cymhwysedd) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A oes gwybodaeth arall, neu berson, a fyddai'n cefnogi eich cais?  
Os felly, rhowch fanylion: 
 
 
 
 



 
 

 

Llofnod: 
 
Enw (mewn llythrennau bras): 
 
Dyddiad: 
 

 

Llenwch y ffurflen hon a'i hanfon yn electronig lle bo modd i 

SCFRS@rctcbc.gov.uk 

Neu postiwch hi i  

Rhondda Cynon Taf CBC, Community & Childrens Services Finance, 

Bronwydd House, Porth, Rhondda. CF39 9DL 
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