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1 Gwybodaeth am y daflen ffeithiau hon 

Mae’r daflen ffeithiau hon yn rhoi gwybodaeth am y cymorth ariannol gall yr 

awdurdod lleol fod yn cynnig i bobl hŷn, sydd angen gofal mewn cartref 

gofal yng Nghymru.  Mae’n cynnig gwybodaeth hefyd os ydych yn trefnu a 

thalu am eich gofal eich hun.   

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, mae’n bosib bydd o gymorth i chi 

ddarllen taflenni ffeithiau eraill Age Cymru ar ariannu cartrefi gofal, 

darpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal iechyd parhaus y 

GIG.  Mae ein teitlau perthynol eraill yn cynnwys: 

 41w – Asesiadau gofal cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn ag anghenion gofal 

yng Nghymru  

 29w – Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru  

 38w - Trin eiddo yn y prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal parhaol yng 

Nghymru 

 39w – Talu am ofal mewn cartref gofal yng Nghymru os oes gennych 

bartner  

 60w – Cartrefi gofal yng Nghymru: dewis o lety pan fo’r awdurdod lleol yn 

cynorthwyo gyda chyllid  

 40w - Amddifadu o asedau yn y prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal 

yng Nghymru 

 58w – Talu am ofal dros dro mewn cartref gofal yng Nghymru  

 20w – Gofal iechyd parhaus y GIG a gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yng 

Nghymru. 

Sylwer:  Mae’r wybodaeth a roddir yn y daflen ffeithiau hon yn berthnasol 

yng Nghymru.  Mae’n bosib bod rheolau gwahanol yn berthnasol yn Lloegr, 

Gogledd Iwerddon a’r Alban.  Cysylltwch ag Age UK, Age NI ac Age 

Scotland, yn ôl eu trefn, am wybodaeth bellach – gweler adran 25 am eu 

manylion cyswllt nhw. 
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1.1 Diffiniadau a therminoleg 

Adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol  

Yn y daflen ffeithiau hon, bydd cyfeiriadau at yr ‘awdurdod lleol’ neu’r 

‘cyngor’ yn cyfeirio at adran gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yr 

awdurdod lleol. Mae’n bosib y cyfeirir at yr adran gwasanaethau 

cymdeithasol berthnasol fel a ganlyn, neu amrywiadau tebyg:   

 adran gofal cymdeithasol; 

 gwasanaethau cymdeithasol i oedolion; 

 adran pobl hŷn; 

 tîm pobl hŷn. 

Mae timau gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn gyfrifol, ymhlith 

dyletswyddau eraill, am asesu angen pobl am ‘ofal a chymorth’ neu 

wasanaethau ‘gofal cymdeithasol’, a phenderfynu p’un ai bod yr anghenion 

hynny’n bodloni’r meini prawf cymhwyster. 

Nodyn:  Dod o hyd i fanylion cyswllt adran gwasanaethau 

cymdeithasol eich awdurdod lleol 

Dylai manylion cyswllt eich awdurdod lleol fod ar gael yn eich llyfr ffôn lleol; 

gan eich neuadd tref, swyddfeydd cyngor lleol; neu, fe ddylai eich Age 

Cymru neu Ganolfan Cyngor ar Bopeth lleol fod yn gallu eu darparu.  Os 

oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gellir dod o hyd i restr o’r holl 

awdurdodau lleol yng Nghymru, ynghyd â dolenni i’w manylion cyswllt 

unigol, ar wefan Llywodraeth Cymru ar: 

www.gov.wales/topics/localgovernment/unitary-authorities  

‘Cartrefi gofal’  

Mae’r term ‘cartref gofal’ yn cynnwys unrhyw sefydliad sy’n darparu llety 

gyda, naill ai:   

 gofal personol yn unig; neu 

 gofal personol ynghyd â gofal nyrsio.  

Weithiau, mae’r termau ‘cartref gofal preswyl’ a ‘chartref gofal nyrsio’ 

yn cael eu defnyddio i wahaniaethu rhwng y ddau fath o gartref.  

http://www.gov.wales/topics/localgovernment/unitary-authorities
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Rhaid i bob cartref gofal gael eu cofrestru fel ‘darparwyr gwasanaethau’ 

gyda’r rheolydd, Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW), sy’n gyfrifol am arolygu a 

chofrestru cartrefi - gweler adran 24 isod am fanylion cyswllt CIW.  Mae 

yna gartrefi gofal sector preifat, sy’n cael eu rhedeg am elw gan 

sefydliadau preifat neu berchenogion unigol; cartrefi sector gwirfoddol 

(dielw ac sy’n cael eu rhedeg gan gyrff megis elusennau cofrestredig, 

sefydliadau crefyddol neu gymdeithasau tai); neu gartrefi sy’n parhau i gael 

eu rhedeg yn uniongyrchol gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr 

awdurdod lleol. 

2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014, ynghyd â chanllawiau ar y Côd 
Ymarfer – perthnasedd i’r system gofal 
cymdeithasol yng Nghymru 

Daeth y Ddeddf hon i rym yn llawn yn Ebrill 2016, a dyma’r brif 

ddeddfwriaeth sy’n ymdrin â’r system gofal cymdeithasol yng Nghymru, 

gan gynnwys: 

 y broses asesu gofal cymdeithasol; 

 rheolau perthynol o ran trefnu a thalu am gartrefi gofal preswyl a chartrefi 

gofal nyrsio1; 

 y dogfennau cyfarwyddyd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol eu defnyddio 

wrth asesu anghenion; a  

 y dogfennau cyfarwyddyd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol eu defnyddio 

wrth roi prawf modd i bobl y gallai fod angen iddynt dalu tuag at eu 

gwasanaethau. 

Bydd llawer o adrannau’r daflen ffeithiau hon (a thaflenni ffeithiau 

eraill Age Cymru ar bynciau’n ymwneud â gofal cymdeithasol) yn 

defnyddio’r Ddeddf hon, a’r canllawiau i awdurdodau lleol ar Gôd 

Ymarfer Llywodraeth Cymru sy’n cyd-fynd â hi, fel prif ffynhonnell 

wybodaeth.  Bydd cyfeiriadau’n cael eu darparu yn y testun lle bo’n 

berthnasol.  

                                      
1 Mae’r Ddeddf yn effeithio ar y rheolau o ran trefnu a thalu am ofal yn y cartref / gwasanaethau 
dibreswyl, er nad yw’r daflen ffeithiau arbennig hon yn mynd i’r afael â’r mater hwnnw.   
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Canllawiau ar Gôd Ymarfer Llywodraeth Cymru 

Mae’r canlynol yn arbennig o berthnasol i’r daflen ffeithiau hon: 

 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas â Rhan 3 (Asesu anghenion unigolion) o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; 

 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas â Rhan 4 (Diwallu anghenion) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; 

 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 

(codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (fersiwn 3 – Ebrill 2018). 

Sylwer:  Mae gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnwys dolenni i’r 

rhain – a – dogfennau cyfarwyddyd ar Godau Ymarfer eraill ar: 

www.socialcare.wales/hub/sswbact-codes 

2.1 Darpariaeth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth gan 
awdurdodau lleol  

Gwybodaeth a chyngor 

Mae Adran 17 yn Rhan 2 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 yn rhoi dyletswyddau i awdurdodau lleol i ddarparu 

“gwybodaeth, cyngor a chymorth...sy’n ymwneud â gofal a chymorth”, gan 

gynnwys – fan lleiaf – “cyhoeddi gwybodaeth...ar sut mae’r system gofal a 

chymorth yn gweithio yn ardal yr awdurdod lleol...y mathau o ofal a 

chymorth sydd ar gael [a] sut i gyrchu [hyn]”2.  Byddai hyn, wrth gwrs, yn 

cynnwys gwybodaeth a chyngor ar y ddarpariaeth cartrefi gofal a thalu am 

ofal.  

 

 

                                      
2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 2 
(Swyddogaethau Cyffredinol), Llywodraeth Cymru 

http://www.socialcare.wales/hub/sswbact-codes
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Eiriolaeth 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) hefyd yn 

cynnwys dyletswyddau i awdurdodau lleol sy’n ymwneud â gwasanaethau 

eirioli.  Os ydych yn cael anhawster mynegi eich barn a’ch anghenion, a’ch 

bod yn teimlo byddai hyn yn rhy anodd yn ystod y broses asesu, yna gall 

gwasanaeth eirioli fod o gymorth i chi.  

Mae’r Ddeddf wedi cryfhau hawliau pobl i gefnogaeth eiriolaeth o ran y 

broses asesu gofal cymdeithasol.  

Yn aml, mae gwasanaethau eirioli a gwasanaethau gwybodaeth a 

chyngor yn gorgyffwrdd.  Er enghraifft, mae canllawiau Llywodraeth 

Cymru yn cynghori mai rôl allweddol gwasanaeth gwybodaeth, 

cyngor a chymorth pob awdurdod lleol “fydd rhoi gwybodaeth i 

unigolion am yr ystod o wasanaethau eirioli yn eu hardal, a’u 

cynorthwyo nhw i’w cyrchu, lle bo angen, fel rhan o gyflawni eu 

canlyniadau lles”. 

Mewn sawl achos, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol fydd gwneud pobl yn 

ymwybodol o argaeledd cymorth eirioli, os ydynt yn dymuno’i ddefnyddio; 

mewn achosion eraill, bydd dyletswydd benodol gan yr awdurdod i “drefnu 

eiriolwr proffesiynol annibynnol” ar gyfer rhywun3: 

 Dyletswydd eiriolaeth gyffredinol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi Côd Ymarfer yn benodol ar eiriolaeth 

yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

sy’n datgan, ym mhob achos: 

“Er mwyn bod â llais a rheolaeth, mae’n rhaid i unigolyn allu teimlo ei fod 

yn bartner cyfartal gwirioneddol wrth ryngweithio â gweithwyr proffesiynol.  

O ganlyniad, mae gan unrhyw unigolyn hawl i arfer dewis a gwahodd 

unrhyw eiriolwr i’w gynorthwyo i fynegi ei farn, ei ddymuniadau a’i 

deimladau”4 (emphasis added). 

                                      
3 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 10 
(Eiriolaeth), Llywodraeth Cymru 
4 Yr un peth 



Taflen ffeithiau 10w  Ebrill 2018                                                       10 o 68 

Yn y cyd-destun hwn, gallech ofyn i aelod o’ch teulu neu ffrind i ymddwyn 

fel eiriolwr anffurfiol i chi, neu gallech chi gysylltu â sefydliad sy’n cynnig 

gwasanaeth eirioli ffurfiol.  Fel arall, mae’n bosib bydd mudiad Age Cymru 

lleol, neu grŵp elusennol neu wirfoddol arall, yn cynnig gwasanaeth o’r fath 

– gweler adran 24 isod am fanylion ar sut i gysylltu â’ch mudiad Age Cymru 

lleol.  Os nad ydyn nhw eu hunain yn cynnig gwasanaeth o’r fath, mae’n 

bosib gallant roi manylion cyswllt gwasanaeth tebyg yn eich ardal.  

 Penodi ‘eiriolwr proffesiynol annibynnol’ 

Yn y canllawiau, cynghorir awdurdodau lleol fod “rhaid trefnu i ddarparu 

eiriolwr proffesiynol annibynnol pan fo person ond yn gallu goresgyn y 

rhwystr(au) i gyfranogi’n llawn yn y prosesau asesu, cynllunio gofal a 

chymorth, adolygu a diogelu gyda chymorth unigolyn priodol, ond nad 

oes unigolyn priodol ar gael”5. 

Mewn geiriau eraill, lle byddai unigolyn yn cael trafferth mynegi ei farn yn y 

broses asesu, ond nid oes teulu neu ffrindiau agos, neu addas, ar gael i’w 

helpu, ac nid yw’r unigolyn yn gallu mynd ati’n annibynnol i gyrchu 

gwasanaeth eiriolaeth a gynigir gan fudiad gwirfoddol, er enghraifft.   

Sylwer:  Mae yna rai sefyllfaoedd eraill hefyd lle gall fod gan bobl hawl 

statudol i ryw fath o gymorth eirioli6. 

                                      
5 Yr un peth 
6 Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod yn eu canllawiau bod dryswch yn bosib lle gallai pobl 
gymhwyso ar gyfer gwahanol hawliau statudol i eiriolaeth ar yr un pryd – er enghraifft, yn ogystal â bod 
yn ddyletswydd yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), gall yr awdurdod 
“ganfod dyletswydd i ddarparu Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) yn unol â Deddf Galluedd 
Meddyliol 2005”.   Yn yr achosion yma, “rhaid i’r awdurdod gyflawni ei ddyletswyddau o ran gweithio 
gyda’r IMCA...yn ogystal â’r rheiny sy’n ymwneud ag eiriolwr proffesiynol annibynnol yn unol â’r Ddeddf 
[Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)]”.  Gall eiriolwr gyflawni’r ddwy rôl, o bosib, oherwydd 
bod dyletswyddau’r ddwy rôl “wedi eu halinio’n agos er mwyn hwyluso hyn”– Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 10 (Eiriolaeth), Llywodraeth Cymru.  Mae peth 
gwybodaeth ychwanegol ar Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 i’w gweld yn adran 17 isod. 
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3 Cael cymorth gan eich awdurdod lleol tuag at 
gostau cartref gofal  

3.1 Asesu anghenion a chymhwyster ar gyfer gwasanaethau 

P’un ai bod eich arhosiad mewn cartref yn un dros dro neu’n barhaol, 

rhaid i’ch awdurdod lleol chi gynnal asesiad o’ch anghenion gofal a 

chymorth, er mwyn sefydlu eich bod chi angen y math hwn o 

ddarpariaeth gofal cymdeithasol, cyn y gall eich cynorthwyo chi gyda 

chost y lle.  

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 

mae dyletswydd gyfreithiol gan awdurdod lleol i asesu unrhyw un sy’n byw 

yn ei ardal sydd, o bosib, angen gwasanaethau gofal cymunedol, unwaith y 

daw’n ymwybodol o’r angen hwn.  Rhaid i’r asesiad ystyried pob agwedd 

o’ch anghenion chi. 

Nid yw lefel adnoddau ariannol neu amgylchiadau eraill yn effeithio ar 

hawl person i gael asesiad o’i anghenion.  

Fel arfer, bydd eich asesiad o anghenion yn cael ei gynnal gan weithiwr 

cymdeithasol - a elwir yn aml yn ‘rheolwr gofal’ hefyd - a dylai arwain at 

gynllun gofal a chymorth cytunedig.  Dylech chi gael copi papur o’r 

ddogfen hon.   

Wedi cwblhau’r asesiad o anghenion, yn seiliedig ar y canlyniadau, bydd yr 

awdurdod lleol yn penderfynu p’un ai dylai ddarparu neu drefnu 

gwasanaethau gofal cymdeithasol ar eich cyfer chi, ai peidio.   

Rhaid i’r awdurdod ddefnyddio meini prawf cymhwyster cenedlaethol 

i wneud y penderfyniad hwn – gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am 

asesiadau o anghenion gofal a’r meini prawf cymhwyster yn Nhaflen 

Ffeithiau 41w gan Age Cymru, sef Asesiadau gofal cymdeithasol ar gyfer 

pobl hŷn ag anghenion gofal yng Nghymru. 

Os yw’r asesiad yn dangos bod gennych anghenion cymwys  

Os yw eich asesiad yn dangos bod eich anghenion yn bodloni’r meini prawf 

cymhwyster, yna mae dyletswydd gyfreithiol gan yr awdurdod lleol i 

ddiwallu’r anghenion yma.  
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Gallai hyn gynnwys argymhelliad am le parhaol mewn cartref gofal, er 

bod y penderfyniad hwn yn cael ei wneud, fel arfer, pan fo pob un o’r 

opsiynau eraill i’ch cynorthwyo chi i aros yn eich cartref eich hun 

wedi cael eu harchwilio.  

3.2 Talu am le mewn cartref gofal i ddiwallu eich anghenion 
gofal cymwys - trosolwg  

 Bydd disgwyl i fwyafrif y bobl sydd wedi’u hasesu fel rhai sydd angen gofal 

preswyl i dalu rhywfaint tuag at gostau eu llety a’u gofal personol o’u 

hincwm a/neu gyfalaf.  

 Bydd hyn trwy brawf modd, os yw’r awdurdod lleol yn gysylltiedig â 

threfnu’r lle.  Bydd y prawf modd yn cael ei gynnal yn unol â chanllawiau a 

osodir yn genedlaethol.  

 Disgwylir i rai pobl i dalu’r holl gostau eu hunain, os oes ganddynt 

gynilion neu asedau cyfalaf uwchlaw swm penodol - £40,000 ar hyn o 

bryd (mae’n bosib bydd y swm yn codi eto yn Ebrill 2019).  Fodd bynnag, 

mae’n bosib o hyd i berson yn y sefyllfa hon i ofyn i’r awdurdod lleol i 

drefnu lle ar ei gyfer mewn cartref gofal.   

 Bydd eich holl incwm a chyfalaf yn cael eu hystyried yn y prawf modd 

(er efallai bydd rhai eithriadau o ran mathau arbennig o incwm neu gyfalaf, 

neu mewn sefyllfaoedd penodol – gweler adrannau 5 a 6 isod).  

 Os ydych chi’n symud i gartref nyrsio (yn hytrach na chartref gofal 

preswyl), mae’r GIG yn gyfrifol am gwrdd â chost y gofal a ddarperir gan 

nyrs gofrestredig ar y safle.  Caiff ei dalu trwy gyfraniad nyrsio a ariennir 

gan y GIG wythnosol – gellir dod o hyd i wybodaeth bellach yn adran 15.2 

isod.  

Esbonnir yr uchod i gyd yn fanylach yn yr adrannau sy’n dilyn. 

Eithriadau i leoedd cartref gofal sy’n dibynnu ar brawf modd? 

Mae nifer fach o eithriadau i ofynion y prawf modd mewn sefyllfaoedd 

penodol, neu ar gyfer elfennau arbennig o ofal preswyl.  Enghraifft 

adnabyddus i chi efallai yw gofal iechyd parhaus y GIG.  

Manylir ynghylch hyn, ac eithriadau posib eraill, yn nes ymlaen yn y daflen 

ffeithiau hon – gweler adran 15.   
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Darparu cartref gofal dros dro 

Mae preswylwyr dros dro mewn cartref gofal yn cael eu trin yn wahanol o 

ran agweddau penodol o’r prawf modd ariannol – gweler Taflen Ffeithiau 

58w gan Age Cymru, sef Talu am ofal dros dro mewn cartref gofal yng 

Nghymru, am wybodaeth bellach. 

4 Y ‘terfyn cyfalaf’ a phrofion modd ariannol ar 
gyfer cymorth gyda ffioedd cartref gofal  

 O 9 Ebrill 2018, y terfyn cyfalaf cyfredol yng Nghymru yw £40,000. 

Mae’n bosib bydd yn codi eto yn Ebrill 2019. 

4.1 Cyfalaf a chynilion o £40,000 a mwy 

Os oes gennych asedau cyfalaf a/neu gynilion werth £40,000 neu fwy, 

bydd disgwyl i chi dalu holl gostau eich gofal preswyl – h.y. byddwch yn 

hunan-ariannwr, ac ni fydd yr awdurdod lleol yn darparu unrhyw gymorth 

ariannol tuag at gyfanswm cost eich lle mewn cartref gofal (fodd bynnag, 

os ydych yn dymuno, gallwch ofyn i’r awdurdod lleol i drefnu’r lle i chi). 

Os a phan fydd eich adnoddau wedi gostwng i £40,000, yna byddwch yn 

gallu cael cymorth ariannol gan yr awdurdod lleol tuag at eich ffioedd 

cartref gofal, fel yr amlinellir yn adran 4.2 isod.   

Sylwer:  Os yw eich cyfalaf wedi’i ddal yng ngwerth yr eiddo lle’r oeddech 

chi’n byw ynddo fel eich cartref (cyn symud i’r cartref gofal), a bod gennych 

lai na £40,000 mewn cyfalaf ‘rhydd’, gweler adran 5 isod. 

Materion ar gyfer hunan-arianwyr 

Efallai bydd yn ddefnyddiol i chi ddarllen adrannau eraill o’r daflen hon, os 

credwch eich bod yn mynd i fod yn hunan-ariannwr.  Er enghraifft, efallai 

byddwch chi’n dymuno darllen adrannau 5 a 6, sy’n mynd i’r afael â’r hyn 

sy’n cyfrif fel cyfalaf ac incwm er dibenion y prawf modd ariannol (mae rhai 

pethau’n cael eu hanwybyddu’n llwyr neu dros dro), er mwyn gwneud yn 

hollol siŵr y byddwch chi dros y terfyn cyfalaf.   
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Yn ogystal, mae adran 19 yn cynnwys gwybodaeth am drefnu a thalu am 

eich gofal eich hun (gan gynnwys beth fydd yn digwydd os yw eich cyfalaf 

yn debygol o ostwng i £40,000),yn ogystal â’ch hawl i ofyn i’r awdurdod 

lleol i drefnu eich lle mewn cartref gofal i chi (er mai chi eich hun fydd yn 

talu’r ffioedd). 

Mae adran 21 yn cynnwys gwybodaeth am beth i’w wneud os oes arnoch 

angen gwneud cwyn.  

Gall Taflen Ffeithiau 38w gan Age Cymru, sef Trin eiddo yn y prawf modd 

ar gyfer darparu cartref gofal parhaol yng Nghymru a Thaflen Ffeithiau 29w 

Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru fod yn ddefnyddiol hefyd. 

4.2 Cyfalaf a chynilion islaw £40,000  

Os oes gennych asedau cyfalaf a/neu gynilion sydd werth llai na £40,000 i 

gyd, byddant yn cael eu hanwybyddu’n llwyr ym mhrawf modd yr awdurdod 

lleol ar gyfer darparu cartref gofal.   

Felly, byddwch yn gallu cael cymorth gan eich awdurdod lleol tuag at 

eich ffioedd cartref gofal.  

Dylid nodi, er nad oes yn rhaid i chi wneud unrhyw gyfraniad tuag at eich 

ffioedd cartref gofal o’ch cyfalaf islaw £40,000, fe fydd disgwyl o hyd i chi 

gyfrannu o’ch incwm dydd i ddydd – er enghraifft, eich Pensiwn y 

Wladwriaeth, neu bensiwn galwedigaethol / preifat (ond nid unrhyw enillion 

o gyflogaeth).  Wedi gwneud hynny, byddwch yn gallu cadw rhywfaint bach 

o arian i’w wario ar eitemau personol nad sy’n rhan o’ch pecyn gofal a 

chymorth – gelwir hyn yn ‘isafswm incwm’ (gweler adran 9 isod am fwy o 

wybodaeth). 

Bydd unrhyw incwm sy’n deillio o gyfalaf islaw £40,000 yn cael ei 

anwybyddu’n llwyr hefyd, er dibenion y prawf modd codi ffi am gartref 

gofal. 
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5 Y prawf modd ariannol ar gyfer derbyn cymorth 
gyda ffioedd cartref gofal – sut mae eich cyfalaf 
a chynilion yn cael eu mesur 

Bydd mwyafrif y mathau o gyfalaf a chynilion yn cael eu cynnwys yn 

y prawf modd, gan gynnwys cyfrifon banc neu gymdeithas adeiladu, 

cyfrifon National Savings, Bondiau Premiwm, stociau a chyfrannau, 

ac eiddo (adeiladau neu dir). 

5.1 Cyfalaf a ddelir yng ngwerth eich cartref 

Yn aml, bydd gwerth eich cartref yn cael ei ystyried, er bod yna 

anwybyddu mewn rhai sefyllfaoedd 

Mae’n bosib bydd y prawf modd yn ystyried gwerth y cartref rydych chi’n 

berchen arno ac wedi bod yn byw ynddo (hyd nes i’r angen godi i chi 

symud i gartref gofal).  

Mae p’un ai y bydd ai peidio, yn gallu dibynnu ar bwy - os unrhyw un - fydd 

yn parhau i fyw yno, unwaith fyddwch chi wedi symud i gartref gofal.  Er 

enghraifft, bydd gwerth yr eiddo’n cael ei anwybyddu yn y prawf modd, os 

bydd eich partner yn parhau i fyw yno, er bod yna anwybyddu mewn 

sefyllfaoedd eraill o bosib, byddent yn rhai gorfodol y mae’r awdurdod lleol 

yn eu cynnig, neu’n rhai dewisol (gweler Taflen Ffeithiau 38w gan Age 

Cymru, sef Trin eiddo yn y prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal 

parhaol yng Nghymru i gael manylion pellach). 

Pan nad oes unrhyw anwybyddiad yn gymwys a bod gwerth eich 

eiddo yn cael ei ystyried – yr opsiwn ar gyfer cytundebau taliadau 

gohiriedig  

Pan fod gennych gyfalaf uwchlaw £40,000, a bod disgwyl i chi dalu’r ffi 

cartref gofal yn llawn, gall hyn fod yn broblem, os delir eich cyfalaf yng 

ngwerth yr eiddo yr oeddech chi’n byw ynddo, fel eich cartref, cyn i’r angen 

godi i chi symud i gartref gofal.  

Felly, os oes gennych lai na £40,000 mewn cyfalaf sydd ar gael yn rhwydd, 

bydd modd i chi – yn dilyn cyfnod anwybyddu eiddo 12 wythnos – i ofyn i’r 

awdurdod lleol i ystyried dod i gytundeb taliadau gohiriedig. 

Nodyn:  Y cyfnod anwybyddu eiddo 12 wythnos 
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Mae hwn yn gyfnod anwybyddu y mae’n rhaid i’r awdurdod lleol ei 

gymhwyso i werth cyn-gartref preswylydd cartref gofal, am 12 wythnos 

gyntaf ei arhosiad parhaol mewn cartref gofal, “lle bo gwerth unrhyw gyfalaf 

arall sydd ganddo islaw’r terfyn cyfalaf”7. 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori: 

“Trwy ddod i gytundeb taliadau gohiriedig mae’r person, y rhoddir 

ystyriaeth i’w eiddo yn ei asesiad ariannol, yn gallu gohirio neu oedi talu ei 

gostau gofal, neu rai ohonynt, yn nes ymlaen, fel na fydd yn ofynnol iddo 

werthu ei eiddo yn syth ar ôl symud i gartref gofal.  Mae gohirio talu’r 

costau yma’n gallu helpu person i oedi’r angen i werthu ei gartref [neu 

helpu’r rheiny sy’n ceisio gwerthu eu cartref, ond sydd heb ddod o hyd i 

brynwr] mewn cyfnod sy’n gallu bod yn heriol (neu’n argyfwng hyd yn oed) 

i’r person a’i deulu, wrth iddo geisio ymgartrefu mewn gofal preswyl”8. 

Yn ystod cyfnod y cytundeb taliadau gohiriedig, yn gyffredinol, fe fyddwch 

yn parhau i dalu swm o arian tuag at y ffi cartref gofal cyffredinol o’ch 

incwm pensiwn (fel yr argymhellir yn adran 4.2 uchod).  Felly, fel rhan o’r 

cytundeb taliadau gohiriedig, bydd yr awdurdod lleol yn gwneud cytundeb 

gyda’r cartref gofal ac yn talu’r gwahaniaeth rhwng beth fyddwch chi’n talu 

o’ch incwm - sef eich ‘cyfraniad asesedig’ (gweler adran 12 isod) - a chost 

lawn y cartref gofal, nes eich bod chi’n gallu ad-dalu’r diffyg. 

Fel arfer, bydd yr awdurdod lleol yn gosod ffi ar eich eiddo, er 

dibenion sicrhau ad-daliad pan fydd yr eiddo’n cael ei werthu yn y 

pen draw.   

Nodyn:  Codir llog ar gytundebau taliadau gohiriedig  

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), ers 

Ebrill 2016, mae awdurdodau lleol wedi gallu codi llog trwy gydol cyfnod 

cyfan y cytundeb taliadau gohiriedig.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru 

yn cynghori: 

                                      
7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 

8 Yr un peth 
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“Bwriedir i gytundebau taliadau gohiriedig i weithredu ar sail niwtral o ran 

cost, gydag awdurdodau lleol yn gallu adfer y costau sy’n gysylltiedig â 

gohirio costau gofal person, trwy godi llog, os ydynt yn dymuno gwneud 

hynny”.   Mae hyn “i dalu am gost y cytundeb a’r risgiau ariannol i’r 

awdurdodau lleol sy’n gysylltiedig â benthyca”9.  Lle mae awdurdodau lleol 

yn codi llog, nid oes modd iddynt godi mwy na swm penodol10. 

Pan nad oes unrhyw anwybyddiad yn gymwys o ran eich eiddo chi, a 

bod gennych adnoddau ariannol eraill hefyd a fyddai, ar eu pennau 

hunain, yn uwch na’r terfyn cyfalaf 

Yn y sefyllfa hon, ni fyddai cyfnod anwybyddu eiddo 12 wythnos a’r 

opsiwn o gytundeb taliadau gohiriedig ar gael. Mae hyn oherwydd ystyrir y 

byddech chi’n gallu hunan-ariannu eich gofal yn llwyr, gan ddefnyddio’r 

adnoddau eraill yma, er nad oes gennych fynediad i’r arian a ddelir yng 

ngwerth eich eiddo.  

Fodd bynnag, os fyddwch yn gymwys i gymorth yr awdurdod lleol gyda 

ffioedd cartref gofal yn ddiweddarach – er enghraifft, gall hyn ddigwydd os 

yw eich cyfalaf rhydd wedi gostwng, ond nad ydych chi eto wedi gwerthu 

eich eiddo yn y cyfamser – Yna, dylid cymhwyso’r cyfnod anwybyddu eiddo 

12 wythnos yn y fan hon (ynghyd â’r opsiwn o gytundeb taliadau 

gohiriedig), fel yr amlinellwyd uchod. 

Gwybodaeth bellach 

Mae Taflen Ffeithiau 38w gan Age Cymru, sef Trin eiddo yn y prawf modd 

ar gyfer darparu cartref gofal parhaol yng Nghymru yn cynnwys 

gwybodaeth bellach am bob un o’r materion y soniwyd amdanynt yn yr 

adran hon.   

                                      
9 Yr un peth 
10 Disgrifir yn rheoliadau Llywodraeth Cymru fel a ganlyn: “Yr uchafswm cyfradd llog genedlaethol y gall 
awdurdod ei godi yw 0.15% uwchlaw'r "gyfradd berthnasol".  Bydd y gyfradd berthnasol yn newid bob 
chwe mis, ar 1 Ionawr a 1 Gorffennaf, er mwyn olrhain cyfradd giltiau'r farchnad a nodir yn adroddiad 
diweddaraf y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol.  Ar hyn o bryd, caiff cyfradd giltiau'r farchnad ei gyhoeddi yn 
yr “Economic and fiscal outlook”, a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn fel arfer ar wefan y Swyddfa 
Cyfrifoldeb Cyllidebol http://budgetresponsibility.org.uk/.  Dangosir cyfradd giltiau’r farchnad tua gwaelod 
y tabl sy’n dwyn y teitl “Determinants of the fiscal forecast”, sy’n cael ei gynnwys ym mhob rhagolwg a 
gyhoeddir” 
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5.2 Cyfalaf sy’n cael ei anwybyddu 

Mae peth cyfalaf yn cael ei anwybyddu (diystyru) er dibenion y prawf modd 

ariannol.  Mae cyfalaf sy’n cael ei anwybyddu’n ddi-ben-draw yn cynnwys: 

 Mewn amgylchiadau penodol, gwerth eich cartref (er enghraifft, os bydd 

eich partner yn parhau i fyw yno - gweler Taflen Ffeithiau 38w Trin eiddo yn 

y prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal parhaol yng Nghymru am 

fanylion llawn). 

 Eiddo personol – megis paentiadau neu hen greiriau (“oni bai eu prynwyd 

nhw gyda’r bwriad o leihau cyfalaf er mwyn osgoi’r ffi a godir am ofal a 

chymorth”11 – gweler adran 7 isod hefyd). 

 Gwerth ildio polisïau yswiriant bywyd neu flwydd-daliadau. 

 Gwerth arian a ddelir mewn ymddiriedolaeth neu a roddwyd gan Lys, sy’n 

deillio o daliad am anaf personol (gan gynnwys iawndal am niwed brechlyn 

ac anafiadau troseddol)12. 

 Iawndal a dalwyd i Garcharorion Rhyfel y Dwyrain Pell ar, neu ar ôl 1 

Chwefror 2001. 

 Taliadau a wnaed i’r rheiny a ddaliodd hepatitis C o ganlyniad i gynnyrch 

gwaed GIG wedi’u halogi.  

Sylwer:  Nid yw’r uchod yn rhestr gynhwysfawr ac mae rhai 

anwybyddiadau eraill wedi eu rhestru yng nghanllawiau Llywodraeth 

Cymru:  

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer 

Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 

Mae Adran 2 uchod yn cynnwys cyfeiriad gwefan lle gallwch gael copi.  

                                      
11 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 

12 Mae triniaeth arian a ddelir mewn ymddiriedolaeth yn dibynnu pa hawliau sydd gennych i 
fynnu bod yr arian ymddiriedolaeth yn cael ei dalu i chi.  Mae’r rheolau ar ymddiriedolaethau 
yn gymhleth, felly mae’n bosib bydd angen i chi geisio cyngor gan ddarparwr yr 
ymddiriedolaeth.  
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5.3 Cyfalaf a ddelir ar y cyd 

Yn gyffredinol, nid yw awdurdodau lleol yn gallu asesu adnoddau cyfunol 

cyplau, ond gallant edrych ar eich rhan chi o gynilion a ddelir ar y cyd, os 

oes gennych gyfalaf gyda’ch priod, partner neu berson / bersonau arall.  

Yn gyffredinol, fe gewch chi a’r cydberchnogion eraill eich trin fel pe bai 

gennych fuddiant cyfartal yn y cyfalaf hwnnw ar adeg y prawf modd.   

Er enghraifft, os oes gennych gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu ar y cyd 

gyda’ch priod, bydd yr asesiad yn cyfrif mai chi sydd â hanner balans y 

cyfrif.  

Rhannu cyfrifon fel y cedwir cyfalaf ar wahân?  

Yn yr amgylchiadau uchod, mae’n werth ystyried p’un ai i rannu unrhyw 

gyfrifon ar y cyd, fel y cedwir cyfalaf pob person ar wahân.   

Mae hyn oherwydd lle mae un daliedydd cyfrif yn defnyddio rhan o’i siâr o’r 

cyfrif i dalu am ffioedd gofal, ni fydd rhannu’r gweddill yn gyfartal yn 

adlewyrchu’n gywir gwir fuddiant y parti ynddo.  Esbonnir hyn ymhellach yn 

Nhaflen Ffeithiau 39w gan Age Cymru, sef Talu am ofal mewn cartref gofal 

yng Nghymru os oes gennych bartner. 

Pwysig:  Byddwch yn ymwybodol o’r wybodaeth yn adran 7 o’r daflen 

ffeithiau hon, ‘Amddifadu o Asedau’, os ydych yn ystyried trosglwyddo 

unrhyw rai o’ch adnoddau - neu roddi unrhyw arian - i’ch priod / partner 

neu berson arall. 

Eiddo 

Mae yna eithriad i’r rheolau cyffredinol ar gyfalaf a ddelir ar y cyd, pan 

ddaw i eiddo rydych yn berchen arno ar y cyd.  

Caiff hyn ei gyfrif ar sail cyfran wirioneddol y preswylydd neu werth gwerthu 

presennol ei ‘fuddiant llesiannol’ yn yr eiddo - gweler Taflen Ffeithiau 38w 

gan Age Cymru, sef Trin eiddo yn y prawf modd ar gyfer darparu cartref 

gofal parhaol yng Nghymru am wybodaeth bellach ar y pwnc hwn. 
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5.4 Cyfalaf ‘tybiannol’ 

Mae hyn yn gyfalaf y gellir ei gynnwys yn y prawf modd, er nad yw 

gennych mewn gwirionedd.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn 

esbonio hyn fel a ganlyn: 

“Gall cyfalaf tybiannol fod yn gyfalaf: 

a) a fyddai ar gael i'r person pe bai'n gofyn amdano;  

b) a delir i drydydd person mewn perthynas â'r person;  

c) y mae'r person wedi amddifadu ei hun ohono, er mwyn lleihau 

cyfanswm ffi [neu] gyfraniad... y mae'n rhaid iddo ei dalu am ei ofal 

a chymorth.”13 (gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y mater 

arbennig hwn yn adran 7 isod). 

5.5 Prisio cyfalaf 

Bydd gan gyfalaf naill ai gwerth marchnadol - hynny yw, y swm fyddai 

prynwr bodlon yn ei dalu (e.e. am stociau a chyfrannau), neu werth ildio 

(e.e. Bondiau Premiwm).  Bydd unrhyw ddyled heb ei thalu a sicrhawyd yn 

erbyn yr ased, megis morgais, yn cael ei ddidynnu o’r gwerth. 

Mewn rhai achosion, gellir anwybyddu 10% o werth yr ased, er dibenion y 

prawf modd ariannol.  Rhaid i’r awdurdod lleol wneud hyn “os bydd unrhyw 

dreuliau gwirioneddol yn gysylltiedig wrth werthu’r ased”. 

Fodd bynnag, “rhaid i’r rhain fod yn dreuliau sy’n gysylltiedig â’r gwerthiant 

gwirioneddol, yn hytrach na gwireddu’r ased yn unig.  Er enghraifft, nid yw 

cost tynnu arian o gyfrif banc yn rhan o dreuliau gwerthiant, ond byddai 

ffioedd cyfreithiol i werthu eiddo yn dreuliau”14.  

Os prisir bod gwerth eich cyfalaf yn fwy na £40,000 yna does dim angen 

prisiad manwl gywir oherwydd, fel yr amlinellwyd uchod, disgwylir i chi 

dalu’r ffi cartref gofal llawn eich hun.  

Os ydych chi angen gwybodaeth am brisio cyfalaf a ddelir ar ffurf eiddo, 

gan gynnwys eich cyn-gartref, gweler y daflen ffeithiau sy’n mynd law yn 

llaw gyda hon - Taflen Ffeithiau 38w gan Age Cymru, sef Trin eiddo yn y 

prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal parhaol yng Nghymru. 

                                      
13 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 

14 Yr un peth 
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5.6 Asedau busnes 

Cyn Ebrill 2016, roedd rheolau awdurdodau lleol ar godi ffi am ddarparu 

cartref gofal wedi’u cynnwys yn Arweiniad ar Godi Ffi am Lety Preswyl 

(CRAG).  Roedd yr arweiniad yn cynghori awdurdodau lleol y dylent, yn y 

prawf modd, ddefnyddio disgresiwn i anwybyddu, am ‘gyfnod rhesymol’ o 

amser, gwerth cyfalaf asedau busnes, ar yr amod fod camau’n cael eu 

cymryd i wireddu’r gwerth cyfalaf.  Fe’u cynghorwyr hefyd, os na 

arddangosir unrhyw fwriad di-oed i wireddu gwerth cyfalaf yr asedau 

busnes, yna gallent ystyried ei werth yn y prawf modd yn syth.  

Nid yw’n ymddangos bod y canllawiau presennol – Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi 

Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) – yn mynd i’r afael â’r mater hwn yn 

benodol, er bod yr un egwyddor yn gymwys o hyd, yn ôl pob tebyg: h.y. 

dylai awdurdod lleol roi anwybyddiad dros dro i asedau busnes, cyhyd â 

bod y person yn cymryd camau priodol i wireddu’r gwerth cyfalaf.  

Sylwer:  Mae yna anwybyddiad wedi’i restru yn y canllawiau presennol, o 

26 wythnos fan lleiaf, ar gyfer asedau unrhyw fusnes y mae preswylydd 

newydd mewn cartref gofal yn berchen arnynt (neu’n berchen ar ran 

ohonynt), a’i fod wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio’n hunangyflogedig 

oherwydd salwch neu anabledd.  Fodd bynnag, mae hyn yn y tymor byr, lle 

mai'r bwriad yw ailgydio yn y gwaith unwaith eto yn y dyfodol pan fydd y 

person yn gallu - felly, bydd yr anwybyddiad hwn yn gymwys yn y sefyllfa 

hon yn unig, ac nid yw’n gymwys i breswylwyr parhaol. 

6 Y prawf modd ariannol ar gyfer derbyn cymorth 
gyda ffioedd cartref gofal – sut mae eich incwm 
yn cael ei fesur 

Ym mhrawf modd yr awdurdod lleol, bydd incwm naill ai yn:   

 cael ei anwybyddu (diystyru); 

 cael ei anwybyddu’n rhannol ; neu’n 

 cael ei gynnwys yn llawn. 
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Yn gyffredinol, oni nodir fod math penodol o incwm yn cael ei 

anwybyddu’n llwyr, neu’n rhannol, o fewn y canllawiau codi ffi15, fe 

fydd yn cael ei ystyried yn llawn.  

Hefyd, bydd eich incwm yn cael ei ystyried yn syth (felly, bydd hyn yn 

cynnwys yn ystod cyfnod anwybyddu 12 wythnos gychwynnol a gymhwysir 

i eiddo ac yn ystod unrhyw drefniadau taliadau gohiriedig dilynol o ran yr 

eiddo). 

Fel arfer, bydd yr awdurdod lleol yn cyfrif ar y sail bod unrhyw incwm sydd 

ar gael o fudd-daliadau, megis Credyd Pensiwn (PC) yn cael ei hawlio, 

felly, mae’n bwysig sicrhau eich bod wedi gwneud cais am bob budd-dâl 

posib – gweler adran 8 am wybodaeth bellach. 

Nodyn:  Os ydych mewn cwpl 

Os mai chi yw’r person yr aseswyd bod angen i chi symud i gartref gofal, 

dim ond eich incwm chi all gael ei ystyried yn y prawf modd ariannol o’r hyn 

allwch chi fforddio talu.  

Os yw rhywun yn derbyn “incwm fel un o gwpl, y rhagdybiaeth 

gychwynnol yw bod gan bob person siâr gyfartal o’r incwm hwnnw”.  

Mae canllawiau Côd Ymarfer Llywodraeth Cymru yn cynghori bod eithriad 

yn gallu cael ei wneud “lle bod y cwpl yn cytuno i ddatgan eu hadnoddau 

cyfunol, a bod canlyniad yr asesiad [o’i gynnal yn y modd hwn] yn fwy 

manteisiol yn ariannol i’r person a asesir”.  “Rhaid i awdurdod lleol i 

asesu incwm cyplau yn yr amgylchiadau yma yn unig”16. 

Mewn geiriau eraill, weithiau, bydd yr awdurdod yn gwyro oddi ar y ‘sefyllfa 

arferol’ fod incwm cwpl yn cael ei rannu 50/50, gyda 100% o’r incwm 

cyfunol yn cael ei gynnwys yn yr asesiad, ond mae hyn yn gallu digwydd 

yn unig, lle bod yr ymagwedd hon yn arwain at ganlyniad mwy manteisiol 

yn ariannol i’r preswylydd cartref gofal.   

                                      
15 Fel y soniwyd yn rhywle arall yn y daflen ffeithiau hon, y canllawiau yw Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi 
Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 

16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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6.1 Incwm sy’n cael ei anwybyddu 

Mae rhai anwybyddiadau cyffredin yn cynnwys: 

 Anwybyddu cynilion (gweler y ‘Nodyn’ isod yn adran 6.2 am wybodaeth 

bellach am hyn). 

 Elfen symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) neu elfen symudedd y 

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)– gweler adran 8.2 am wybodaeth 

bellach am y budd-daliadau yma.  

 Enillion o gyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogaeth). 

 Taliadau Uniongyrchol.  

 Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant. 

 Pensiwn Anabledd Rhyfel. 

 Taliadau arbennig i wragedd gweddw a gŵyr gweddw rhyfel. 

 Bonws Nadolig (telir i bobl sy’n derbyn budd-daliadau penodol). 

 Incwm o gynilion – os telir llog ar eich cynilion, fe fydd yn cael ei 

ychwanegu at falans eich cynilion ac mae’n cyfrif fel rhan o’ch cyfalaf, nid 

fel incwm.  

 Taliadau elusennol neu wirfoddol rheolaidd a dderbynnir gan y preswylydd 

cartref gofal (gallent gael eu gwneud gan berthynas), y bwriedir iddynt dalu 

am eitem benodol nad sydd wedi’i chynnwys yn ffioedd y cartref17 – er 

enghraifft, gwibdaith reolaidd nad yw’r contract gyda’r awdurdod lleol yn ei 

gynnwys.  

 Unrhyw daliadau gan y canlynol: Ymddiriedolaeth Macfarlane (yn cefnogi 

pobl â haemoffilia a gafodd eu heintio gyda HIV o ganlyniad i driniaeth 

GIG a oedd yn defnyddio gwaed wedi’i halogi); Sefydliad Caxton a 

Chronfa Skipton (yn rhoi cymorth i bobl a gafodd eu heintio gyda firws 

Hepatitis C o ganlyniad i driniaeth GIG a oedd yn defnyddio gwaed wedi’i 

halogi); ac Ymddiriedolaeth Eileen (yn cefnogi pobl sydd wedi’u heintio â 

HIV o ganlyniad i driniaeth GIG). 

                                      
17 Ni fydd taliadau elusennol neu wirfoddol nad sy’n cael eu gwneud yn rheolaidd yn cael eu 
hanwybyddu o angenrhaid: “bydd angen ystyried amgylchiadau unigol y taliad cyn [i’r awdurdod wneud] 
penderfyniad a ddylid anwybyddu taliadau o’r fath.  Yn gyffredinol, mae taliad elusennol neu wirfoddol 
nad yw’n cael ei wneud yn rheolaidd yn cael ei drin fel cyfalaf” – Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth 
Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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Gellir dod o hyd i restr lawn yn: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymddygiad Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac 

Asesiadau Ariannol) (fersiwn 3 – Ebrill 2018)  

6.2 Incwm sy’n cael ei anwybyddu’n rhannol 

Rhaid i rai mathau o incwm i gael eu hanwybyddu’n rhannol, megis: 

 £10 gyntaf yr wythnos o Bensiwn Gwragedd Gweddw a Gŵyr Gweddw 

Rhyfel. 

 Lle mae un o gwpl sy’n briod, neu sydd mewn partneriaeth sifil, yn symud i 

gartref gofal, mae 50% o bensiwn galwedigaethol (gwaith), pensiwn preifat 

personol neu daliad o gontract blwydd-dal ymddeoliad y person hwnnw’n 

gallu cael ei drosglwyddo i’r person sy’n aros gartref.  Mae’r 50% a 

drosglwyddir yn cael ei anwybyddu (diystyru) yn y prawf modd, wrth gyfrif 

faint gall y preswylydd dalu tuag at ei ffioedd cartref gofal.  Mae’r rheol hon 

yn bodoli yn y canllawiau codi ffi, i sicrhau bod priod neu bartner sifil, sy’n 

aros gartref, yn gallu cwrdd â’i gostau byw.  Fodd bynnag, mae’r 

anwybyddiad o 50% yn gymwys yn unig, lle mae’r preswylydd 

wirioneddol yn trosglwyddo ei hanner ef / hi o’i bensiwn galwedigaethol 

neu bensiwn preifat / incwm blwydd-dal ymddeoliad i’w briod neu bartner 

sifil; a bod y priod neu’r partner sifil yn byw yn unrhyw le arall ar wahân i’r 

un cartref gofal â’r preswylydd.  Gweler Taflen Ffeithiau 39w gan Age 

Cymru, sef Talu am ofal mewn cartref gofal yng Nghymru os oes gennych 

bartner am wybodaeth bellach. 

 Rhywfaint bach o incwm - hyd at uchafswm o £5.75 yr wythnos (neu £8.60 

yr wythnos i gwpl) - lle mae’r person wedi gwneud darpariaeth ychwanegol 

ar gyfer ei ymddeoliad ar ben ei Bensiwn y Wladwriaeth (h.y. pensiwn / 

pensiynau galwedigaeth neu gynilion tebyg).  Mae’r anwybyddiad arbennig 

hwn - yr ‘anwybyddiad cynilion’ - yn berthynol i’r system Credyd Cynilion y 

Credyd Pensiwn (gweler y ‘Nodyn’ sy’n dilyn am fanylion pellach am yr 

anwybyddiad cynilion).  Ceir adran fer ar y Credyd Pensiwn yn y daflen hon 

isod (adran 8.1), ond am wybodaeth bellach am y system Credyd Pensiwn 

yn gyffredinol, gweler Taflen Ffeithiau 48 gan Age UK, sy’n rhoi sylw 

penodol i’r budd-dal hwn. 
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Nodyn: Yr ‘anwybyddiad cynilion’ 

Cyflwynwyd yr anwybyddiad hwn ar gyfer pobl 65 oed a throsodd yn 2003, 

ac mae’n gymwys i incwm a chynilion sy’n cyfrif, o fewn y rheolau Credyd 

Pensiwn, tuag at y Credyd Cynilion.  

Bydd preswylydd sydd mewn gwirionedd yn derbyn Credyd Cynilion fel 

rhan o’i ddyfarniad Credyd Pensiwn, yn cael anwybyddiad cynilion yn y 

prawf modd cartref gofal, o swm sy’n gydradd â’r Credyd Cynilion mae’n ei 

dderbyn, neu uchafswm o £5.75 yr wythnos i berson sengl (£8.60 i gwpl) – 

p’un bynnag sydd leiaf.  

Felly, er enghraifft, os yw preswylydd sengl yn derbyn £4.45 yn unig o’r 

Credyd Cynilion gwirioneddol, yna’r ffigwr hwn sy’n cael ei anwybyddu; 

tra, os yw ef neu hi yn digwydd bod yn derbyn Credyd Cynilion dros £5.75, 

yna £5.75 yn unig o’r ffigwr hwn sy’n cael ei anwybyddu o hyd. 

Mae unigolion, y mae eu hincwm yn gymaint ei fod yn eu cymryd nhw 

uwchlaw’r lefel ar gyfer derbyn dyfarniad Credyd Cynilion y Credyd 

Pensiwn, yn gymwys o hyd i gael cyfradd unffurf o £5.75 o’u hincwm 

wedi’i anwybyddu (£8.60 i gwpl) yn y prawf modd.  

Nid oes angen bod unrhyw gais am (neu ddyfarniad o) Gredyd 

Cynilion y Credyd Pensiwn yn y sefyllfa uchod.  Nid yw lefel yr incwm 

uwchlaw’r trothwy yn effeithio o gwbl ar yr hawl i anwybyddiad cynilion yn 

yr asesiad prawf modd ariannol ar gyfer codi ffi am gartref gofal, er bod yn 

rhaid iddo fod yn ‘incwm cymwys’, fel y’i diffinnir yn rheolau Credyd 

Cynilion y Credyd Pensiwn.   

6.3 Incwm ‘tybiannol’ 

Yn debyg i gyfalaf tybiannol, mae hwn yn incwm yn y prawf modd y gellir ei 

drin fel petai gennych, er nad ydych yn ei dderbyn mewn gwirionedd. Er 

enghraifft, gallai fod yn: 

 Incwm a delir gan rywun arall (perthynas efallai) i’r awdurdod lleol neu i’r 

cartref, fel ‘cyfraniad trydydd person’;  

 Incwm a fyddai ar gael ar eich cyfer chi pe byddech yn gwneud cais 

amdano, megis budd-daliadau nawdd cymdeithasol heb eu hawlio neu 

bensiwn galwedigaethol heb ei hawlio; neu  
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 Incwm rydych chi wedi’i waredu – gweler adran 7 isod am wybodaeth 

bellach am y mater penodol hwn.  

7 ‘Amddifadu o asedau’ a’r prawf modd ariannol ar 
gyfer codi ffi am gartref gofal  

Beth a olygir gan amddifadu o asedau? 

Os fyddwch chi’n rhoi asedau i ffwrdd neu’n eu gwaredu nhw fel arall, 

er mwyn rhoi eich hun mewn sefyllfa fwy ffafriol i gael cymorth gan yr 

awdurdod lleol gyda'ch ffioedd cartref gofal, mae’n bosib bydd yr 

awdurdod lleol yn eich asesu chi fel petai’r asedau gyda chi o hyd. 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol yn awgrymu y dylid 

ystyried amseru a chymhelliad y trosglwyddo – er enghraifft, gallai fod 

cymhellion eraill i drosglwyddo ased ac, er mwyn iddo gyfrif fel amddifadu 

bwriadol, mae’n rhaid i’r bwriad i osgoi ffioedd llety i fod yn rhan sylweddol 

o’r rheswm dros gymryd y camau yma.   

Mewn perthynas â hyn, mae’r amseru’r debygol o fod yn ffactor bwysig 

wrth ganfod y cymhelliad oherwydd – er enghraifft: 

“Ar adeg [trosglwyddo neu] gwaredu’r cyfalaf, a allai’r person fod 

wedi disgwyl yn rhesymol y byddai angen gofal a chymorth arno, hyd 

yn oed os nad oedd yn ei dderbyn eto ar yr adeg hon”.  Hefyd, “a 

fyddai’r person wedi disgwyl yn rhesymol y byddai angen iddo 

gyfrannu tuag at y gost hon, nawr neu rywbryd yn y dyfodol”? 

Cynghorir awdurdodau y byddai’n afresymol iddynt “i benderfynu 

bod achos o amddifadu wedi digwydd os oedd [y preswylydd cartref 

gofal] yn ffit ac iach, ac na allai fod wedi rhagweld y byddai unrhyw 

angen am ofal a chymorth yn y dyfodol agos”18. 

Sylwer:  Gall y swyddfa nawdd cymdeithasol leol ystyried hefyd p’un ai 

cafodd asedau eu gwaredu’n fwriadol, er mwyn cymhwyso ar gyfer budd-

daliadau prawf modd, megis Credyd Pensiwn. 

 

                                      
18 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu bod amddifadu o asedau wedi 

digwydd  

Os yw’r awdurdod, wedi ystyried y rhesymau posib eraill dros drosglwyddo 

ased, yn penderfynu bod amddifadu o asedau wedi digwydd, yna – fel y 

soniwyd yn fras uchod –  bydd yn “trin yr ased fel cyfalaf tybiannol...yn 

asesiad ariannol y person fel petai’r amddifadu heb ddigwydd” 

(emphasis added)19.  Ar adeg o’r fath, bydd disgwyl i’r preswylydd i 

gyfrannu tuag at ei ffioedd gofal, yn unol â’r hyn byddai’r asesiad wedi cyfrif 

y byddai’n gallu talu, pe byddai’r ased mewn gwirionedd yn parhau i fod yn 

ei feddiant.  Os oes dyled i’r awdurdod yn digwydd o ganlyniad, gall 

gymryd camau i adennill yr arian.  

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), lle mae 

rhywun wedi trosglwyddo ased i drydydd person (y ‘trosglwyddedig’), fel 

gweithred o amddifadu bwriadol, bydd y trosglwyddedig yn atebol i dalu’r 

gwahaniaeth i’r awdurdod rhwng y ffioedd mae wedi’u derbyn gan y 

preswylydd cartref gofal a chyfanswm yr hyn ddylai’r preswylydd fod wedi 

talu, pe na fyddai’r trosglwyddo wedi digwydd20. 

Sylwer:  Mae’n bosib hefyd i berson amddifadu ei hun o incwm yn 

fwriadol.  Er enghraifft, “gallai roi incwm i rywun arall neu werthu’r hawl i 

incwm o bensiwn galwedigaethol”21. 

Mae gwybodaeth bellach am amddifadu bwriadol a’r effaith gallai hyn ei 

gael arnoch chi, neu’r person(au) yr ydych wedi rhoi’r asedau iddo/iddynt, 

i’w gael yn Nhaflen Ffeithiau 40w gan Age Cymru, sef Amddifadu o asedau 

yn y prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal yng Nghymru. 

                                      
19 Yr un peth 
20 Yn unol â’r ddeddfwriaeth flaenorol (ac fel y manylwyd yn hen ganllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer 
awdurdodau lleol yn seiliedig ar hyn), gallai awdurdod lleol fynd ar drywydd trydydd person am y costau 
yn unig os trosglwyddwyd yr ased o fewn y chwe mis diwethaf cyn i’r preswylydd gael ei dderbyn i gartref 
gofal (er bod y terfyn chwe mis yn gymwys yn unig i’r pwer adennill arbennig hwn – gallai’r awdurdod 
ddefnyddio llwybrau eraill o hyd).  Yn unol â’r canllawiau Côd Ymarfer newydd sy’n mynd law yn llaw â 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), does dim sôn am unrhyw derfyn amser o ran 
mynd ar drywydd y trosglwyddedig  
21 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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8 Budd-daliadau anabledd a nawdd cymdeithasol 
yng nghyd-destun talu am ofal mewn cartref 
gofal  

P’un ai eich bod chi’n sengl neu’n un o gwpl, bydd yr awdurdod lleol yn 

disgwyl i chi hawlio pob un o’r budd-daliadau nawdd cymdeithasol y mae 

gennych hawl iddynt, pan fyddwch chi’n symud i fyw mewn cartref gofal yn 

barhaol.  

Os ydych chi eisoes yn hawlio budd-dâl nawdd cymdeithasol, mae’n bosib 

bydd yr awdurdod lleol yn gofyn am gael gweld y manylion.  Mae’n bosib 

bydd yn gofyn hefyd am ganiatâd i ofyn i’ch swyddfa nawdd cymdeithasol 

leol am wybodaeth.  Mae budd-daliadau nawdd cymdeithasol yn cynnwys 

Pensiwn y Wladwriaeth, Lwfans Gweini, Lwfans Byw i’r Anabl, Taliad 

Annibyniaeth Personol a Chredyd Pensiwn. 

8.1 Credyd Pensiwn 

 Sylwer:  Esbonnir y rheolau cyffredinol sy’n rheoli cymhwyster ar gyfer 

Credyd Pensiwn (PC) yn Nhaflen Ffeithiau 48 gan Age UK, sef Pension 

Credit.  Isod ceir peth gwybodaeth am y budd-dâl.  

Mae dwy ran i’r Credyd Pensiwn (PC):  

 Credyd Gwarant; a  

 Chredyd Cynilion.  

Mae Credyd Pensiwn yn dibynnu ar brawf modd.  Mae cymhwyster yn 

seiliedig ar eich incwm, eich cyfalaf a’ch oedran.  

Caiff hyd at £10,000 o gyfalaf ei anwybyddu (mae hyn yn gymwys p’un 

ai bod rhywun yn byw mewn cartref gofal yn barhaol, yn ei gartref ei hun, 

neu mewn cartref gofal dros dro).  Os oes gan berson sengl neu gwpl 

gyfalaf yn fwy na £10,000, er dibenion y prawf modd PC, caiff ei drin fel 

petai ganddynt incwm ‘tybiedig’ o £1 yr wythnos am bob 500 (neu ran o 

£500) sydd dros y terfyn cyfalaf o £10,000. 
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Isod, rhoddir ffigyrau Credyd Pensiwn ar gyfer cyplau a phobl sengl.  Mae’r 

ffigyrau ar gyfer cyplau’n cyfeirio at y rheiny sy’n cydfyw’n barhaol.  Dylid 

nodi, pan fo un partner yn symud i fyw mewn llety preswyl yn 

barhaol, bydd Credyd Pensiwn yn cael ei dalu fel petai ef neu hi yn 

berson sengl.  

Fodd bynnag, os yw un o gwpl yn symud i fyw mewn cartref gofal dros dro 

(ar gyfer gofal seibiant neu gyfnod prawf efallai) yna, byddant yn parhau i 

gael eu trin fel cwpl er dibenion Credyd Pensiwn, a bydd adnoddau sy’n 

perthyn i ddau aelod y cwpl yn cael eu hystyried (oni bai fod anwybyddiad 

penodol yn gymwys).  Os am fwy o fanylion gweler Taflen Ffeithiau 39w 

gan Age Cymru, sef Talu am ofal mewn cartref gofal yng Nghymru os oes 

gennych bartner. 

Credyd Gwarant 

Bydd Credyd Gwarant yn codi eich incwm i lefel gosod, a elwir yn ‘swm 

priodol’, os byddai eich incwm yn llai na hyn fel arall.   

Mae’r swm priodol yn cynnwys ‘gwarant isafswm safonol’ – £163.00 yr 

wythnos i berson sengl a £248.80 i gwpl – ac, yn rhai amgylchiadau, 

‘symiau atodol’’22 arall. 

Fel arfer, y swm o Gredyd Gwarant a delir yw'r gwahaniaeth rhwng 

incwm presennol yr hawliwr a’r swm priodol (y ffigwr incwm presennol 

fydd cyfanswm incwm yr hawliwr, namyn unrhyw symiau a anwybyddwyd 

sydd wedi eu nodi yn y rheolau Credyd Pensiwn - gweler Taflen Ffeithiau 

48 gan Age UK, sef Pension Credit i gael gwybodaeth am y mathau o 

incwm y gellir eu hanwybyddu). 

Credyd Cynilion 

Cynlluniwyd y Credyd Cynilion i wobrwyo pobl sydd wedi gwneud 

darpariaeth ariannol ychwanegol ar gyfer eu hymddeoliad, trwy gynilion 

neu bensiynau galwedigaethol23.  

                                      
22 Er enghraifft, ceir swm ychwanegol ‘anabledd difrifol’ ar gyfer hawliwr sy’n derbyn unrhyw un o’r budd-
daliadau canlynol ac sy’n byw ar ei ben ei hun (neu yr ystyrir ei fod yn byw ar ei ben ei hun, er dibenion y 
prawf modd PC): Lwfans Gweini (AA); elfen ofal cyfradd ganol neu uwch y Lwfans Byw i’r Anabl (DLA); 
elfen bywyd beunyddiol (y ddwy gyfradd) y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 
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Os oes gennych ‘incwm cymwys’ uwchlaw trothwy penodol, mae’n bosib 

byddwch yn gallu hawlio Credyd Cynilion.  Ar hyn o bryd, y trothwyon 

hynny yw £140.67 yr wythnos i berson sengl (a £223.82 i gwpl).  

 

Nodyn:  Credyd Pensiwn ac eiddo 

Tra eich bod yn ceisio gwerthu eiddo nad sy’n cael ei anwybyddu am 

reswm arall, gall Credyd Pensiwn gael ei dalu am 26 wythnos (neu fwy ‘os 

yn rhesymol’).  

Fodd bynnag, bydd angen bod y swyddfa sy’n ymdrin â’ch cais yn 

fodlon eich bod yn cymryd ‘camau rhesymol’ i werthu’r eiddo er 

mwyn i hyn fod yn gymwys.  Ni fydd yn rhaid ad-dalu’r Credyd Pensiwn 

hwn pan fydd eich eiddo wedi cael ei werthu.  

Yn annhebyg i asesiadau ariannol gan yr awdurdod lleol, does dim 

anwybyddiad eiddo 12-wythnos ar gyfer Credyd Pensiwn.  Bydd eich hawl 

i’r budd-dâl yn dod i ben yn ystod y cyfnod anwybyddu eiddo 12-wythnos, 

oni bai fod yr eiddo’n cael ei roddi ar werth.  Os rhoddir yr eiddo ar werth ar 

ddiwedd y cyfnod hwnnw, yna gellir gwneud cais pellach am Gredyd 

Pensiwn nes bod yr eiddo wedi’i werthu.  Bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol i 

addasu eu ffioedd yn unol â hynny.  Gweler Taflen Ffeithiau 38w gan Age 

Cymru, sef Trin eiddo yn y prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal 

parhaol yng Nghymru am wybodaeth bellach am y pwnc. 

8.2 Budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag anabledd 

Y prif fudd-daliadau sy’n gysylltiedig ag anabledd yw: 

 Lwfans Gweini (AA); 

 Lwfans Byw i’r Anabl (DLA); a  

 Thaliad Annibyniaeth Personol (PIP). 

                                                                                                                       
23 Mae Credyd Cynilion wedi cael ei ddiddymu i bobl sy’n cyrraedd oed Pensiwn y 
Wladwriaeth ar, neu wedi 6 Ebrill 2016.  Os gyrhaeddoch chi oed Pensiwn y Wladwriaeth 
cyn 6 Ebrill 2016, mae’n bosib o hyd i chi gael Credyd Cynilion, waeth pryd y gwnewch chi 
gais.  Os ydych yn gwpl lle mae un ohonoch wedi cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth cyn  
6 Ebrill 2016 a’r llall ar y dyddiad hwnnw neu wedi hynny, gallwch gael Credyd Cynilion yn 
unig os oedd un ohonoch eisoes yn ei gael yn syth cyn 6 Ebrill 2016, ac i chi fod yn gymwys 
iddo drwy’r adeg ers y dyddiad hwnnw.  
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Sylwer:  Mae elfen symudedd yn perthyn i DLA a PIP, yn ogystal ag 

elfennau gofal / elfennau bywyd beunyddiol.  Does dim elfen symudedd i 

AA, felly mae’r budd-dâl yn cwmpasu anghenion gofal yn unig.  Gellir dod o 

hyd i wybodaeth bellach am y budd-daliadau yma’n gyffredinol yn Nhaflen 

Ffeithiau 34 gan Age UK, sef Attendance Allowance a Thaflen Ffeithiau 87, 

sef Personal Independence Payment and Disability Living Allowance. 

Mae elfen symudedd DLA ac elfen symudedd PIP yn cael eu 

hanwybyddu’n llwyr yn y prawf modd gofal preswyl, oherwydd nad ydynt 

yn ymwneud â darparu gofal a chymorth personol.  O ganlyniad, dylent 

barhau i gael eu talu i breswylydd parhaol a ariennir gan yr awdurdod lleol, 

yn ogystal â rhywun sy’n hunan-ariannu.   

Dim ond pobl 65 oed a throsodd sy’n gallu hawlio AA.  Mae DLA neu PIP ar 

gyfer pobl dan 65 oed; fodd bynnag, unwaith mae rhywun wedi eu hawlio 

nhw, gallant barhau i dderbyn y budd-dâl, wedi iddynt droi’n 65 oed hyd yn 

oed, ar yr amod eu bod yn parhau i fodloni’r amodau.  Ni ellir gwneud 

ceisiadau newydd am DLA, oherwydd mae PIP yn ei ddisodli – gweler 

Taflen Ffeithiau 87 gan Age UK, sef Personal Independence Payment and 

Disability Living Allowance am wybodaeth bellach. 

Hunan-arianwyr 

Mae pobl sy’n talu eu ffioedd yn llawn (hunan-arianwyr), gan gynnwys 

y rheiny sy’n byw mewn cartrefi gofal sy’n eiddo i’r awdurdod lleol yn dal i 

allu hawlio, neu barhau i dderbyn AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen 

bywyd beunyddiol).  Dyma fydd yr achos hefyd lle mae’r awdurdod lleol 

wedi trefnu eich gofal i chi a gwneud cytundeb gyda’r cartref gofal, ond mai 

chi sy’n talu costau llawn eich gofal personol a’ch llety.   

Os ydych yn hunan-ariannu, ac eithrio’r cyfraniad wythnosol am ofal nyrsio 

a ariennir gan y GIG, ni ddylai hyn ychwaith effeithio ar eich hawl i’r budd-

daliadau uchod (gweler adran 15.2 isod am wybodaeth bellach am y 

cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG). 

Pan dderbynnir cymorth ariannol gan yr awdurdod lleol  

Os ydych yn derbyn AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol) 

a’ch bod yn symud i fyw mewn cartref gofal, a drefnwyd gan yr awdurdod 

lleol yn barhaol, byddant yn cael eu cynnwys fel rhan o’ch incwm chi.  
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Gan amlaf, bydd pob un o’r budd-daliadau yn stopio wedi pedair 

wythnos (yn gynt os yw’n gysylltiedig ag arhosiad mewn ysbyty neu 

gyfnod cynharach o ofal wedi’i ariannu gan y wladwriaeth), os ydych 

yn derbyn cymorth ariannol gan yr awdurdod lleol24.  

Yn ystod y cyfnod anwybyddu eiddo 12-wythnos 

Bydd yr AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol) yn stopio 

hefyd wedi pedair wythnos o ariannu, yn unol â’r cyfnod anwybyddu 

eiddo 12-wythnos. 

Os, ar ddiwedd y cyfnod 12 wythnos, eich bod chi’n parhau i dderbyn arian 

gan yr awdurdod lleol, ond ar sail interim (h.y. benthyciad) yn unol â 

chytundeb taliadau gohiriedig, fe ddylech chi ofyn am i’r AA, DLA (elfen 

ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol) i gael eu hadfer.  Gall bob un o’r 

budd-daliadau yma gael eu talu tra eich bod chi’n derbyn arian interim neu 

dros dro gan yr awdurdod lleol (e.e. tra eich bod yn gwerthu eich eiddo) ar 

yr amod fod unrhyw gymorth a dderbynnir gan yr awdurdod lleol yn 

cael ei ad-dalu’n llawn yn ddiweddarach.  Bydd yr incwm hwn yn helpu i 

ostwng y swm fydd yn rhaid ei ad-dalu i’r awdurdod lleol yn y pen draw.  

Gweler Taflen Ffeithiau 38w gan Age Cymru, sef Trin eiddo yn y prawf 

modd ar gyfer darparu cartref gofal parhaol yng Nghymru am wybodaeth 

bellach am daliadau gohiriedig. 

                                      
24 Mae Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (Lwfans Gweini a Lwfans Byw i’r Anabl) (diwygiad) 2007 yn 
egluro pryd fyddwch chi’n cael eich ystyried yn breswylydd mewn cartref gofal ac, felly, wedi pedair 
wythnos, ni fydd gennych hawl i daliadau AA/DLA (elfen ofal).  Ar gyfer PIP, mae Deddf Diwygio Llesiant 
2012 yn egluro pryd fyddwch chi’n cael eich ystyried yn breswylydd mewn cartref gofal ac mae 
Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (Taliadau Annibyniaeth Personol) 2013 yn datgan na allwch dderbyn 
taliadau PIP (elfen bywyd beunyddiol) wedi pedair wythnos.  Byddwch yn cael eich ystyried yn 
breswylydd mewn cartref gofal pan fydd unrhyw rai o gostau unrhyw wasanaethau cymwys (llety, prydau 
bwyd a gofal personol), sy’n cael eu darparu i chi, yn cael eu talu allan o arian cyhoeddus neu arian lleol, 
yn unol â deddfwriaeth benodol.  Nid yw ‘gwasanaethau cymwys’ yn cynnwys gwasanaethau megis 
gwasanaethau cartref, gan gynnwys gofal personol, a ddarperir i chi yn eich cartref preifat eich hun.  
Mae’r Rheoliadau’n egluro’r dyddiau sy’n cyfrif fel petai chi’n breswylydd mewn cartref gofal, er dibenion 
hawlio AA/DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol).  Os fyddwch chi’n mynd i mewn i gartref 
gofal o’r gymuned, mae’r dyddiau yr ewch chi i mewn ac allan yn cael eu cyfrif fel dyddiau yn y gymuned 
ac mae’r diwrnod y cewch eich trosglwyddo o gartref gofal i ysbyty neu sefydliad tebyg (neu i’r 
gwrthwyneb) yn cael ei drin fel diwrnod mewn cartref gofal.  
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Os ydych yn derbyn gofal iechyd parhaus y GIG 

Os dyfernir gofal iechyd parhaus (CHC) y GIG i chi, sy’n golygu bydd y 

GIG yn dechrau talu eich holl ffioedd cartref gofal chi, yna ni allwch 

dderbyn AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol).  Fel arfer, 

bydd y budd-daliadau yma’n stopio wedi 28 diwrnod i chi dderbyn arian 

CHC (gweler adran 15.1 isod am wybodaeth bellach ar ofal iechyd parhaus 

y GIG). 

Newidiadau i’ch amgylchiadau tra eich bod mewn cartref gofal  

Os yw eich AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol) wedi 

cael eu stopio, oherwydd eich bod yn derbyn arian gan yr awdurdod lleol 

a’ch bod chi’n dychwelyd adref wedyn – neu eich bod yn symud i fyw yn 

rhywle arall, tai gwarchod er enghraifft – gallwch ofyn iddynt ddechrau eto.  

Gallant ddechrau eto hefyd os nad oes angen bellach i’r awdurdod lleol i 

roi cymorth ariannol i chi gyda chost y ffioedd, er enghraifft, eich bod yn 

etifeddu cyfalaf.  Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r awdurdod 

priodol am unrhyw newidiadau, fel eich bod yn derbyn pob un o’r budd-

daliadau y mae gennych hawl iddynt.  

Gallai fod AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd beunyddiol) yn 

daladwy i chi os ydych chi’n absennol o’r cartref gofal am gyfnod.  Dylech 

chi roi gwybod, bob amser, i’r swyddfa nawdd cymdeithasol sy’n gyfrifol, os 

ydych chi eisiau i unrhyw rai o’r budd-daliadau yma i ddechrau eto.  

9 ‘Isafswm incwm’ ar gyfer pobl mewn cartrefi 
gofal sy’n derbyn cymorth gyda’r ffioedd gan 
awdurdod lleol  

Fel y nodwyd yn gynharach yn y daflen ffeithiau hon, bydd pobl mewn 

cartrefi gofal sydd ag adnoddau ariannol islaw’r terfyn cyfalaf yn cyfrannu 

mwyafrif eu hincwm tuag at gost eu gofal a chymorth.  Fodd bynnag, 

“rhaid i awdurdod lleol adael y person â swm penodol o’i incwm ei hun, fel 

bod ganddo arian i’w wario ar eitemau personol, megis dillad ac eitemau 

eraill nad sy’n rhan o’i ofal a chymorth”25.  Gelwir hyn yn Isafswm Incwm 

(MIA). 

                                      
25 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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Ers 9 Ebrill 2018, mae’r MIA yn £28.50 yr wythnos (mae’n bosib bydd yn 

newid eto yn Ebrill 2019).  

Gall preswylwyr wario eu MIA fel y maent yn dymuno.  Ni ddylid gofyn 

i chi gyfrannu unrhyw ran o’ch MIA tuag at gostau sylfaenol eich 

gofal. 

Pŵer dewisol i amrywio’r MIA 

Yn rhai achosion, gall awdurdodau lleol gymhwyso MIA yn uwch.  Mae’r 

enghreifftiau a roddir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru yn cynnwys: 

 pan fo person yn dymuno talu “hanner ei bensiwn galwedigaethol neu 

bensiwn personol...i’w briod” sy’n byw gartref; neu 

 pan fo eiddo person wedi cael ei anwybyddu ac, o ganlyniad, mae angen i’r 

awdurdod lleol i ystyried “p’un ai bod y MIA yn ddigon i alluogi’r person i 

gwrdd ag unrhyw gostau canlyniadol [megis] taliadau sefydlog (megis 

morgeisiau, rhent a threth gyngor), yswiriant adeiladau, costau 

cyfleustodau...a chostau cynnal a chadw rhesymol yr eiddo”26.  

Mae Taflen Ffeithiau 39w gan Age Cymru, sef Talu am ofal mewn cartref 

gofal yng Nghymru os oes gennych bartner yn rhoi peth gwybodaeth 

bellach.  

10 Dewis cartref gofal a chyfraniadau trydydd 
person 

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y pynciau y sonnir amdanynt yn yr 

adran arbennig hon yn Nhaflen Ffeithiau 60w gan Age Cymru, sef Cartrefi 

gofal yng Nghymru: dewis o lety pan fo’r awdurdod lleol yn cynorthwyo 

gyda chyllid. 

10.1 Dewis o lety 

 Bydd proses asesu anghenion gofal yr awdurdod lleol wedi penderfynu pa 

fath o lety sydd fwyaf addas i’ch anghenion chi.  Pan fydd yr awdurdod yn 

trefnu i chi symud i fyw mewn cartref gofal, mae gennych hawl i ddewis 

darparwr neu leoliad penodol, yn dibynnu ar amodau penodol (gweler 

isod).  

                                      
26 Yr un peth 
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Sylwer:  Mae’r wybodaeth yn yr adran hon am ddewis o lety yn 

cyfeirio at bobl sy’n derbyn cymorth gyda’u ffioedd cartref gofal gan 

awdurdod lleol.  I’r rheiny sy’n hunan-ariannu eu gofal yn llwyr, ni 

fydd eu dewis o gartref gofal yn cael ei gyfyngu gan yr un amodau, er 

bydd yn rhaid bod y cartref yn gallu darparu gofal addas ar gyfer 

math a lefel yr anghenion sydd ganddynt.  Hefyd, fel hunan-ariannwr, 

wrth ddewis cartref gofal, efallai bydd angen i chi ystyried materion 

megis beth fydd yn digwydd os bydd arnoch angen cymorth gan yr 

awdurdod lleol rywbryd yn y dyfodol – sonnir am y mater hwn yn 

adran 19 isod. 

 Dylai’r awdurdod lleol roi gwybodaeth i chi am gartrefi gofal addas yn eich 

ardal (er enghraifft, efallai bod ganddynt ‘restr ddewisol’ o ddarparwyr), er 

ni ddylid cyfyngu eich dewis i’r lleoliadau neu ddarparwyr unigol y mae’r 

awdurdod lleol eisoes yn cytundebu gyda nhw, neu’n eu rhedeg. 

 Rhaid i’r awdurdod wneud trefniant i chi symud i gartref o’ch dewis chi 

(eich ‘llety dewisol’), ar yr amod fod y cartref yn bodloni pob un o’r canlynol 

(os ydych yn dymuno symud i ardal awdurdod lleol gwahanol yng 

Nghymru, dylai eich awdurdod lleol presennol drafod gyda’r un newydd i 

drefnu eich lle): 

 Mae’n ymddangos i’r awdurdod lleol y bydd y cartref rydych chi wedi’i 

ddewis yn addas ar gyfer eich anghenion asesedig (er enghraifft, nid yw 

rhai cartrefi gofal o reidrwydd yn gallu gofalu am bobl sydd â mathau neu 

lefelau arbennig o angen). 

 Ei fod ar gael (h.y. bod lle gwag yn y cartref). 

 Nid yw’r gost i’r awdurdod lleol yn fwy na fyddai’n disgwyl talu fel arfer ar 

gyfer rhywun gyda’ch anghenion asesedig chi - gweler isod. 

 Mae darparwr y llety yn barod i wneud cytundeb gyda’r awdurdod lleol, yn 

dibynnu ar amodau a thelerau arferol yr awdurdod ar gyfer gofal o’r fath.  
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10.2 Cyfraniadau trydydd person (a elwir hefyd yn ‘symiau 
atodol’) 

Pe byddai eich ‘llety dewisol’ yn costio mwy na fyddai’r awdurdod lleol yn 

talu fel arfer ar gyfer rhywun â’ch anghenion asesedig chi, rhaid iddynt 

wneud trefniadau i chi yn y cartref hwnnw o hyd, cyhyd â bod rhywun 

arall yn gallu talu’r gwahaniaeth rhwng y ffigwr hwnnw a ffi’r cartref, 

trwy wneud cyfraniad trydydd person (mewn amgylchiadau penodol, 

gallwch chi dalu’r gwahaniaeth eich hun, ond nid fel rheol - gweler adran 

10.4 isod). 

Sylwer:  Nid yw hyn yn golygu bod awdurdodau lleol yn gallu gosod terfyn 

uchaf mymwpiol ar y swm byddant yn ei dalu, fel bod gofyn i chi gael 

‘swm ategol’ er mwyn cwrdd â chost eich gofal – gweler adran 10.3 isod. 

Bydd angen i’r trydydd person i ddangos y gall ddisgwyl yn rhesymol ei fod 

yn gallu cyfrannu am gyhyd â bod y trefniant yn para – h.y. am y cyfnod 

o amser y bydd y preswylydd yn byw yn y cartref.  

Mae’n bwysig hefyd cadw mewn cof y bydd angen i’r trydydd person a’r 

awdurdod lleol i gytuno beth fydd yn digwydd os bydd ffioedd y cartref yn 

codi.  Mae hyn oherwydd ni fydd yr awdurdod lleol o reidrwydd yn 

cytuno i dalu am godiad o’r fath yn llawn, neu’n rhannol hyd yn oed – 

felly, mae’n bwysig ystyried y mater cyn ymrwymo i gytundeb o’r fath27.  

Os, am ba bynnag reswm, nad yw’r taliadau trydydd person yn gallu 

parhau, mae’n bosib bydd yn rhaid i’r preswylydd i symud i gartref arall, er 

fe ddylai’r awdurdod lleol gynnal asesiad o’r risgiau sy’n gysylltiedig, cyn 

cymryd y camau hyn.   

                                      
27 Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn awgrymu “efallai bydd yr awdurdod lleol yn 
dymuno trafod unrhyw godiad mewn costau yn y dyfodol gyda’r darparwr ar adeg gwneud y cytundeb.  
Gall hyn helpu i roi eglurder i unigolion a darparwyr, a helpu i sicrhau bod y gost ychwanegol yn parhau i 
fod yn fforddiadwy” – Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 
a 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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10.3 Sefyllfaoedd lle nad yw’r awdurdod lleol yn gallu 
cyfiawnhau gofyn am swm atodol  

Rhaid bod yr awdurdod yn gallu arddangos y gall drefnu gofal a 

chymorth sy’n addas i ddiwallu eich anghenion cymwys asesedig am 

ei gost arferol (cyfeirir ato hefyd fel ‘swm safonol’, ‘swm arferol’, ‘cyfradd 

arferol’ neu ‘terfyn arferol’), cyn gofyn am gyfraniad trydydd person. 

Mewn geiriau eraill, dylai symiau atodol fod yn ddewisol yn unig (pan fo’r 

preswylydd cartref gofal yn penderfynu byddai’n well ganddo / ganddi fyw 

mewn cartref gofal mwy drud, er bod opsiynau arall ar gael sy’n gallu 

diwallu ei anghenion yn ddigonol am gost yn llai). 

Sylwer:  Y gost arferol yw’r terfyn uchaf mae’r awdurdod lleol yn barod i’w 

dalu, yn gyffredinol, am le i rywun mewn cartref gofal, er mwyn diwallu ei 

anghenion asesedig.  Mae’r terfynau yma’n amrywio o un awdurdod i’r llall.  

Fel y dywedwyd uchod, ni ddylai’r awdurdod lleol osod terfynau uchaf 

mympwyol ar y swm fyddan nhw’n ei dalu.  Hefyd, wrth ystyried cost gofal 

yn eu hardal, dylai’r awdurdod nodi ystod o wahanol gyfraddau uchaf, y 

gellir eu cymhwyso i lefelau o ofal a/neu wahanol fathau o gartref gofal28. 

Pan nad oes gan rywun ddewis ond symud i gartref gofal mwy drud  

Os ydych wedi symud i gartref mwy drud o raid, dylai’r awdurdod lleol 

gytuno i dalu’r gost ychwanegol.  Er enghraifft, gall cartref mwy drud fod yn 

angenrheidiol os: 

 Bod gennych anghenion penodol nad sy’n gallu cael eu diwallu yn y llety 

a gynigir (er enghraifft, yr angen i fod yn agos at berthnasau, megis eich 

priod, neu anghenion crefyddol neu ymborthol).  

 Bod pwysau’r farchnad yn golygu nad oes unrhyw gartrefi yn yr ardal yn 

derbyn preswylwyr ar gyfradd arferol yr awdurdod lleol (sy’n golygu nad 

oes gennych ddewis arall ond dewis lle mewn cartref sy’n costio mwy). 

                                      
28 Pan fyddwch yn derbyn ffigwr am y gost arferol, edrychwch i weld beth mae’n cynnwys a ph’un ai ei 
fod yn cynnwys y swm mae’r asesiad wedi pennu y byddwch chi’n cyfrannu.  Yn aml, y swm a roddir yw 
cyfanswm cost y lle, gan gynnwys cyfraniad y preswylydd.  Os felly, cyfraniad yr awdurdod fydd y swm 
arferol namyn cyfraniad y preswylydd – h.y. os yw’r awdurdod yn dweud mai ei gost arferol yw £650 yr 
wythnos ar gyfer rhywun sydd â’ch anghenion chi, efallai eu bod yn golygu mai dyma yw’r pris maen 
nhw’n ystyried y dylai cartref gofal godi – sef ‘cost arferol’ y math yma o lety.  Fodd bynnag, bydd gofyn i 
chi wneud cyfraniad tuag at hynny, yn seiliedig ar y prawf modd – e.e. mae’n bosib bydd asesiad yr 
awdurdod yn penderfynu y gallwch gyfrannu £200 yr wythnos, yn yr achos hwnnw, eu cyfraniad nhw 
fyddai £450 (er bod y gost arferol a roddwyd yn £650). 
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 Bod yr awdurdod lleol wedi methu â chynnig opsiynau digonol am eu 

cost arferol (mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori, er mwyn 

sicrhau bod gan rywun wir ddewis o ran llety, “rhaid i’r awdurdod lleol 

gynnig mwy nag un opsiwn i berson i ddewis o’u plith, sydd o fewn eu swm 

safonol ar gyfer gofal preswyl”29).  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn glir “lle nad oes llety addas ar gael 

am eu swm safonol, i ddiwallu anghenion asesedig person yn llwyr, rhaid 

i’r awdurdod lleol drefnu lle mewn lleoliad addas mwy drud ac addasu 

eu cyllid yn unol â hynny, er mwyn sicrhau bod anghenion y person yn cael 

eu diwallu.  Mewn amgylchiadau o’r fath, rhaid i’r awdurdod lleol i beidio â 

gofyn i’r person sy’n cael ei leoli, neu drydydd person, i dalu’r gost 

ychwanegol”30 (emphasis added). 

10.4 Cyfraniadau preswylwyr tuag at lety mwy drud  

Mewn sefyllfaoedd arbennig, mae rhai eithriadau i’r rheol arferol nad yw 

preswylwyr yn gallu talu eu symiau atodol eu hunain (neu ‘gost ychwanegol 

“person cyntaf”’, fel y cyfeirir atynt yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru). 

Er enghraifft, mae preswylwyr y mae eu heiddo yn ddarostyngedig i’r 

anwybyddiad 12 wythnos, neu sydd wedi gwneud ‘cytundeb taliadau 

gohiriedig’, yn gallu talu’r gwahaniaeth am y llety mwy drud eu 

hunain, o’u cyfalaf neu incwm a anwybyddwyd.   

Gwneir eithriad i’r rheol arferol ar gyfer pobl yn yr amgylchiadau penodol 

hynny, oherwydd ystyrir bod ganddynt ddigon o adnoddau eu hunain i dalu 

am lety mwy drud, unwaith bydd gwerth eu cartref wedi troi’n arian.  

11 Taliadau Uniongyrchol a llety cartref gofal  

Cyn 6 Ebrill 2016, nid oedd modd defnyddio Taliadau Uniongyrchol i drefnu 

gofal preswyl hirdymor.  Fodd bynnag, ers i Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ddod i rym yn llwyr, gellir eu defnyddio ar 

gyfer y math hwn o ofal yn ogystal.  Caiff hyn ei gadarnhau yng 

nghanllawiau Llywodraeth Cymru sy’n mynd gyda’r Ddeddf: 

                                      
29 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 

30 Yr un peth 



Taflen ffeithiau 10w  Ebrill 2018                                                       39 o 68 

“Gellir darparu Taliadau Uniongyrchol ar gyfer unrhyw angen dynodedig am 

ofal a chymorth y bydd yr awdurdod lleol yn eu diwallu.  Mae hyn yn 

cynnwys gofal a chymorth cymunedol a gofal preswyl hirdymor a thymor 

byr”31 (emphasis added). 

Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod polisi sefydledig wedi bodoli ers rhai 

blynyddoedd bellach, lle mae pobl yn cael dewis o opsiynau llety wrth 

symud i fyw mewn cartref gofal - gweler adran 10 uchod.  Mae Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn parhau gyda’r 

egwyddor hon, a rhaid i awdurdodau sicrhau, pan mai cartref gofal yw’r lle 

gorau i ddiwallu anghenion person, “bod gan y person hwnnw ddewis 

gwirioneddol” o ba un.  Felly, o gofio’r dewis sy’n bodoli yn yr ardal hon 

eisoes, amser a ddengys pa rôl fydd gan gynnwys Taliadau Uniongyrchol 

fel opsiwn.    

12 Y cyfrif prawf modd – eich ‘cyfraniad asesedig’ 
tuag at eich gofal  

Unwaith fydd yr awdurdod lleol wedi casglu’r holl wybodaeth am eich 

incwm a’ch cynilion, gall gyfrif faint ddylech chi gyfrannu tuag at gostau 

eich gofal, gan sicrhau bod gennych y canlynol yn weddill: 

 yr Isafswm Incwm (MIA) wythnosol – £28.50 yr wythnos32; 

 plws, mewn amgylchiadau penodol, yr Anwybyddiad Cynilion yn 

ychwanegol at y MIA (gweler adran 9 a 6.2 yn ôl eu trefn, am wybodaeth 

bellach ar y MIA a’r Anwybyddiad Cynilion). 

Dylai’r awdurdod lleol eich darparu â gwybodaeth ysgrifenedig sy’n 

amlinellu sut maent wedi cyfrif y swm ddylech chi dalu.  Enghreifftiau yn 

unig yw’r canlynol, i ddangos y proses o gyfrif cyfraniad asesedig person 

tuag at ei ffioedd gofal.  

                                      
31 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 
(Diwallu Anghenion), Llywodraeth Cymru  
32 Dyma’r ffigwr a ddefnyddir ers 9 Ebrill 2018 (gall newid eto yn Ebrill 2019). 
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Enghraifft 1 

Mae’r awdurdod lleol yn trefnu i chi symud, yn barhaol, i fyw mewn cartref 

gofal, sy’n cael ei redeg gan elusen.  Mae’r cartref yn costio £650 yr 

wythnos, sydd oddi fewn i derfyn cost arferol yr awdurdod lleol ar gyfer 

rhywun sydd â’ch anghenion gofal a chymorth asesedig chi.  Rydych chi’n 

83 oed, yn sengl ac yn byw mewn fflat wedi’i rhentu.  Mae gennych gyfalaf 

o £7,000, a’ch incwm wythnosol chi yw Pensiwn y Wladwriaeth o £125.95 

a Chredyd Gwarant Credyd Pensiwn (PCGC) o £37.05.  Mae hyn yn 

ychwanegol at eich cyfanswm incwm, i roi swm y gellir ei asesu ar gyfer y 

prawf modd o £163.00 yr wythnos. 

 Beth sy’n cael ei anwybyddu: Caiff eich cyfalaf ei anwybyddu gan yr 

awdurdod lleol, oherwydd ei fod islaw £40,000 (caiff ei anwybyddu hefyd 

wrth gyfrif eich Credyd Pensiwn am ei fod islaw £10,000).  

 Beth sy’n cael ei gynnwys: Eich incwm wythnosol o’ch Pensiwn y 

Wladwriaeth a’ch Credyd Gwarant Credyd Pensiwn (PCGC), namyn yr 

Isafswm Incwm (MIA). 

Cyfrif asesiad ariannol yr awdurdod lleol  £ (wythnosol) 

Cyfanswm incwm wythnosol (£125.95 plws 

£37.05)  

163.00 

Namyn MIA    28.50 

Eich cyfraniad wythnosol  134.50 

Cost y cartref  650.00 

Namyn eich cyfraniad  134.50 

Felly: cyfraniad yr awdurdod  515.50 

Enghraifft 2 

Mae’r awdurdod lleol yn cytuno i drefnu lle parhaol i chi mewn cartref gofal 

sy’n costio £680 yr wythnos; sef cyfradd cost arferol yr awdurdod.  Rydych 

chi’n briod, yn 82 oed, gyda phensiwn preifat wythnosol o £210 yr ydych 

chi’n ei rannu 50/50 gyda’ch gwraig.  Bydd eich gwraig yn parhau i fyw yn y 

fflat rydych chi’ch dau’n berchen arni.   
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Mae eich Pensiwn y Wladwriaeth yn £136.00 yr wythnos.  Mae gennych 

gyfrif cynilion ar y cyd gyda’ch gwraig o £36,000.  

 Beth sy’n cael ei anwybyddu: Caiff gwerth eich fflat ei anwybyddu, 

oherwydd bod eich gwraig yn parhau i fyw yno.  Bydd hanner eich pensiwn 

preifat yn cael ei anwybyddu gan yr awdurdod lleol, oherwydd eich bod yn 

talu hanner i’ch gwraig (os am wybodaeth bellach ar y mater hwn, gweler 

Taflen Ffeithiau 39w gan Age Cymru, sef Talu am ofal mewn cartref gofal 

yng Nghymru os oes gennych bartner).  Bydd yr awdurdod yn cyfrif fel 

petai gennych hanner cyfanswm balans y cyfrif cynilion sydd gennych 

gyda’ch gwraig.  Felly, bydd yn cael ei anwybyddu yn y prawf modd (h.y. 

£36,000 ÷ 2 = £18,000.  Mae eich £18,000 islaw’r terfyn cyfalaf o £40,000).  

 Beth sy’n cael ei gynnwys: Caiff eich Pensiwn y Wladwriaeth a hanner 

arall eich pensiwn preifat (£105) eu cynnwys (Cyfanswm = £136 + £105 = 

£241).  Oherwydd lefel eich incwm wythnosol, ni fyddwch yn gymwys i 

dderbyn Credyd Pensiwn.  Fodd bynnag, mae gennych hawl o hyd i 

Anwybyddiad Cynilion unffurf o £5.75 yr wythnos, yn ychwanegol at y MIA. 

Cyfrif asesiad ariannol yr awdurdod 

lleol 

£ (wythnosol) 

Pensiwn y Wladwriaeth 136.00 

50% o’ch pensiwn preifat 105.00 

Cyfanswm eich incwm wythnosol 241.00 

Namyn MIA   28.50 

Namyn Anwybyddiad Cynilion     5.75 

Eich cyfraniad wythnosol 206.75  

Cost y cartref 680.00 

Namyn eich cyfraniad 206.75 

Felly: cyfraniad yr awdurdod 473.25 
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Enghraifft 3 

Rydych chi wedi dod o hyd i gartref gofal yr hoffech symud iddo, ond mae’n 

fwy drud na ‘chost arferol’ yr awdurdod lleol.  Fodd bynnag, mae eich 

merch wedi cytuno i dalu cyfraniad trydydd person.  

Mae’r cartref gofal yn costio £700 yr wythnos, ond cost arferol yr awdurdod 

yw £650.  Mae’r awdurdod yn dweud wrthych hefyd mai’r gost arferol a 

roddir ganddynt yw cyfanswm cost eich lle yn y cartref gofal, felly, bydd yn 

cynnwys eich cyfraniad chi hefyd.  Rydych chi’n sengl, yn 85 oed, gyda 

phensiwn preifat wythnosol o £150 a Phensiwn y Wladwriaeth o £135.50. 

Rydych chi’n byw mewn fflat wedi’i rhentu ac nid ydych yn berchen ar 

unrhyw eiddo, ond mae gennych gynilion o £18,000.  

 Beth sy’n cael ei anwybyddu: Caiff eich cyfalaf (h.y. eich cynilion o 

£18,000) ei anwybyddu gan yr awdurdod lleol, oherwydd ei fod islaw’r 

terfyn cyfalaf o £40,000. 

 Beth sy’n cael ei gynnwys: Eich incwm wythnosol o’ch Pensiwn y 

Wladwriaeth a’ch pensiwn preifat, namyn y MIA a’r Anwybyddiad Cynilion o 

£5.75 yr wythnos. 

Cyfrif asesiad ariannol yr awdurdod 

lleol 

£ (wythnosol) 

Pensiwn y Wladwriaeth a phensiwn preifat  135.50 & 150.00 

Cyfanswm eich incwm wythnosol 285.50 

Namyn MIA   28.50 

Namyn Anwybyddiad Cynilion     5.75 

Eich cyfraniad wythnosol 251.25 

 

Cost y cartref  700.00 

Namyn eich cyfraniad  251.25 

Namyn cyfraniad yr awdurdod (gan 

gofio mai eu cost arferol nhw yw £650) 

398.75 (h.y. y ffigwr hwn, 

plws eich £251.25 = £650) 
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Cyfanswm cost y cartref yw 

£700.00, felly byddai yna 

ddiffyg o £50 yr wythnos.  

Felly: 

Angen am gyfraniad trydydd person 

(gan eich merch)  

50.00 

13 Talu am ‘bethau ychwanegol’ mewn cartref gofal  

Dylech chi wneud yn siŵr eich bod yn darganfod yn union pa ofal mae’r 

awdurdod lleol yn ei drefnu i chi pan eu bod yn gwneud cytundeb gyda 

chartref ac, yn achos cartrefi gofal gyda gofal nyrsio, cadarnhau p’un ai 

bod cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG wedi’i gynnwys yn y pris 

contract sylfaenol – ni ddylai fod yn rhaid i chi dalu am hyn.  Gweler adran 

15.2 isod am wybodaeth am y cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG 

wythnosol.   

Dylai’r pris contract sylfaenol gynnwys pob gofal hanfodol ond, er 

enghraifft, efallai nad yw’n cynnwys pethau megis dillad neu drin 

gwallt.  Efallai bydd yr awdurdod lleol yn disgwyl i chi ddefnyddio 

eich Isafswm Incwm (MIA) o £28.50 yr wythnos, i dalu am gostau fel y 

rhain.  

Sylwer:  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru wedi datgan bod yna 

wahaniaeth rhwng talu am lety mwy drud a thalu am ‘bethau ychwanegol’ 

nad sy’n rhan o’r pecyn gofal hanfodol, sydd wedi’i deilwrio i ddiwallu 

anghenion asesedig rhywun.  Ni ddylai’r MIA gael ei wario ar agweddau o 

brydau bwyd, llety a gofal sydd wedi’u cynnwys yn y contract gyda’r 

awdurdod lleol, ac sy’n rhan bwysig o’r pecyn gofal, a “rhaid i awdurdodau 

lleol beidio â rhoi pwysau ar berson i wario ei MIA mewn ffordd 

arbennig”33. 

                                      
33 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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Nid yw hyn, fodd bynnag, yn atal preswylwyr rhag prynu gwasanaethau 

ychwanegol oddi wrth y cartref gofal, lle bo’r rhain yn wirioneddol 

ychwanegol at y gwasanaethau sydd wedi’u cynnwys yn y contract gan yr 

awdurdod lleol a/neu fod yr awdurdod neu’r GIG wedi asesu eu bod yn 

angenrheidiol.   

14 Y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol eraill 
mewn cartrefi gofal  

Gwasanaethau GIG 

Mae’r GIG yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau iechyd cymunedol i 

bobl mewn cartrefi gofal, ar y sail eu bod yn gyfartal â phobl yn eu cartrefi 

eu hunain.  Mae’r gwasanaethau yma’n cynnwys, er enghraifft:  

 nyrsys ardal; 

 gwasanaethau nyrsio arbenigol eraill a chyngor, megis ar broblemau 

ymataliaeth neu ofal stoma (gan gynnwys darparu cynnyrch 

ymataliaeth, lle bo angen); 

 ffisiotherapi, therapi lleferydd ac iaith; ac  

 yn rhai achosion, triniaeth traed. 

Pan fo’r GIG yn darparu’r fath wasanaethau, maent yn rhad ac am 

ddim.  

Os yw’r asesiad yn penderfynu eich bod chi eu hangen, efallai bydd yn 

rhaid i’r GIG i dalu am offer arbennig i chi nad sy’n cael eu darparu, yn 

safonol, yn y cartref gofal – gweler adran 15.6 isod am fanylion pellach am 

hyn.  Dylai fod gan bob Bwrdd Iechyd Lleol (LHB) eu meini prawf eu 

hunain ar gyfer y math o gymorth byddant yn darparu, yn seiliedig ar 

ganllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  Dylai’r meini prawf 

yma fod wedi cael eu cyhoeddi a gallwch gysylltu â’ch LHB am gopi. 
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Gwasanaethau awdurdod lleol 

Dylai awdurdodau lleol hefyd ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol 

personol i bobl mewn cartrefi gofal, yn seiliedig ar eu hanghenion cymwys, 

fel y byddent yn gwneud i berson sy’n byw yn ei gartref ei hun.  Gallai hyn 

gynnwys adferiad tymor byr neu ddarparu offer anabledd pwrpasol, megis 

seddau arbenigol - y tu hwnt i’r hyn mae dyletswydd gyfreithiol ar y cartref 

gofal i’w ddarparu.  Mae hyn yn seiliedig ar hawl pob preswylydd i asesiad 

o anghenion gofal cymdeithasol.   

Sylwer:  Os ydych yn cael anhawster dod o hyd i wybodaeth, neu eich bod 

yn teimlo bod ffi anghywir wedi cael ei godi arnoch am gynnyrch a 

gwasanaethau, gallwch ystyried gwneud cwyn.  Mae’n ofynnol bod gan 

awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol (fel rhan o GIG Cymru) 

weithdrefnau cwynion ffurfiol.    

Gweler Taflen Ffeithiau 66w gan Age Cymru, sef Datrys problemau a 

gwneud cwyn am ofal GIG yng Nghymru am wybodaeth bellach am wneud 

cwyn i’r GIG, a Thaflen Ffeithiau 41w, sef Asesiadau gofal cymdeithasol ar 

gyfer pobl hŷn ag anghenion gofal yng Nghymru, sy’n cynnwys adran ar 

wneud cwyn i awdurdod lleol am eu darpariaeth gofal cymdeithasol.   

15 Cymorth heb brawf modd gyda chostau cartref 
gofal 

Mae’r adran hon yn amlinellu eithriadau i’r gofyniad prawf modd arferol ar 

gyfer costau cartref gofal (fel y sonnir yn adrannau blaenorol y daflen 

ffeithiau hon). 

15.1 Gofal iechyd parhaus y GIG wedi’i ariannu’n llawn 

Mewn rhai amgylchiadau, mae’r GIG yn gyfrifol am dalu’r gost lawn 

am ofal rhywun mewn cartref gofal.  Gelwir hyn yn ofal iechyd 

parhaus y GIG (CHC) neu ‘ofal wedi’i ariannu’n llawn’.  
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Er mwyn cymhwyso, rhaid bod gan breswylydd anghenion iechyd 

cymhleth, dwys neu anrhagweladwy mewn nifer o feysydd (a elwir yn 

‘parthau’ yn y broses asesu ar gyfer CHC) a all - gyda’i gilydd, neu’n unigol 

- arddangos ‘angen iechyd sylfaenol’ oherwydd ansawdd a/neu faint o 

ofal sydd angen i ddiwallu anghenion yr unigolyn.  Fel y cyfryw, oherwydd 

bernir bod y prif reswm mae angen gofal ar y person yn seiliedig ar 

iechyd (yn hytrach na’n seiliedig ar anghenion gofal cymdeithasol)34, 

mae gan y person hawl i: 

 ofal iechyd, sydd am ddim; yn hytrach na  

 gofal cymdeithasol, sy’n dibynnu ar brawf modd. 

Mae’r weithdrefn asesu ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG wedi’i 

chynnwys yn nogfen ganllawiau Llywodraeth Cymru, ‘Gofal Iechyd 

Parhaus y GIG: Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu yng 

Nghymru, Mehefin 2014’. 

Dylai pob gweithiwr proffesiynol, sy’n ymwneud â’r broses o wneud 

penderfyniadau am gymhwyster ar gyfer CHC, ddefnyddio’r canllawiau 

yma – yn staff meddygol, gweithwyr cymdeithasol ayb. 

Os yw natur eich anghenion yn arwyddo efallai eich bod yn gymwys i Ofal 

Iechyd Parhaus y GIG, rhaid i’r rheiny sy’n ymwneud â’ch gofal fynd ati i 

ystyried y posibilrwydd hwn, rhoi gwybod i chi neu eich cynrychiolwyr am 

eich hawliau, a chychwyn y gweithdrefnau asesu CHC perthnasol.  

Gall symud at y prawf modd gofal cymdeithasol, heb ymdrin â’r hawl 

posib i ddarpariaeth gwasanaeth GIG am ddim, gyfrif fel arfer 

proffesiynol gwael, a gall gael ei herio.  

                                      
34 Mater sy’n gallu achosi dadlau yn aml yw’r gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n cyfrif fel angen am ofal 
iechyd a’r hyn sy’n cyfrif fel angen am ofal cymdeithasol.  Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Canllawiau 
Ymarfer’ yn flaenorol, a oedd yn diffinio’r gwahaniaeth rhwng angen am ofal iechyd ac angen am ofal 
cymdeithasol fel a ganlyn: “Er nad oes diffiniad cyfreithiol o angen am ofal iechyd (yng nghyd-destun 
gofal iechyd parhaus y GIG), yn gyffredinol, gellir dweud bod angen o’r fath yn un sy’n ymwneud â thrin, 
rheoli neu atal afiechyd, salwch, anaf neu anabledd, a gofal neu ôl-ofal person sydd â’r anghenion yma 
(p’un ai bod y tasgau sy’n gysylltiedig wedi cael eu cwblhau gan weithiwr iechyd proffesiynol ai peidio)”. 
Tra, “yn gyffredinol (nid yw’n ddiffiniad cyfreithiol), gellir dweud bod angen am ofal cymdeithasol yn un 
sy’n canolbwyntio ar roddi cymorth gyda gweithgareddau bywyd beunyddiol, cadw annibyniaeth, 
rhyngweithio cymdeithasol...ac (yn rhai amgylchiadau) [dod o hyd i a] symud i gartref gofal neu lety â 
chymorth arall.  Mae anghenion gofal cymdeithasol yn ymwneud yn uniongyrchol â’r math o 
wasanaethau lles y mae gan [awdurdodau lleol] ddyletswydd neu bŵer i’w darparu.  Mae’r rhain yn 
cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i...cymorth ymarferol yn y cartref; cymorth gydag offer ac addasiadau i’r 
cartref; gwasanaethau ymweld a gwarchod; darparu prydau bwyd; cyfleusterau ar gyfer gweithgareddau 
galwedigaethol, cymdeithasol, diwylliannol a hamdden y tu allan i’r cartref...a chymorth i ddod o hyd i lety 
(e.e. cartref gofal)” 
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Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am Ofal Iechyd Parhaus y GIG yn 

Nhaflen Ffeithiau 20w gan Age Cymru, sef Gofal iechyd parhaus y GIG a 

gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yng Nghymru. 

Sylwer:  Os, wedi edrych ar y daflen ffeithiau uchod a/neu ‘Fframwaith 

Cenedlaethol’ Llywodraeth Cymru, eich bod yn teimlo nad yw eich angen 

am Ofal Iechyd Parhaus y GIG wedi cael ei ymdrin o gwbl, neu’n ddigonol, 

gallwch godi’r mater gyda’r staff gofal iechyd neu ofal cymdeithasol sy’n 

gweithio gyda chi, a gofyn am i asesiad gael ei gynnal (neu ofyn am i’r 

penderfyniad cychwynnol i gael ei adolygu).  Mae Taflen Ffeithiau 20w gan 

Age Cymru yn cynnwys gwybodaeth am sut i fynd ati i wneud hyn.  

15.2 Gofal a ddarperir gan nyrsys cofrestredig mewn cartrefi 
nyrsio  

 Mae’r GIG yn gyfrifol am dalu costau nyrsio cofrestredig pob 

preswylydd mewn cartrefi gofal sy’n darparu gofal nyrsio (cartrefi 

nyrsio).  

 Gelwir hyn yn gyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG, a dylech 

chi ei dderbyn os nad ydych yn gymwys i ofal iechyd parhaus y GIG 

wedi’i ariannu’n llawn, ond yr aseswyd bod arnoch angen 

gwasanaethau penodol gan nyrs gofrestredig wrth ddarparu, 

cynllunio neu arolygu elfennau o’ch gofal.  

 Nid yw’n cynnwys yr amser a dreulir gan unrhyw staff arall sy’n ymwneud 

â’ch gofal personol ac, fel y cyfryw, bydd y cyfraniad gofal nyrsio a ariennir 

gan y GIG yn talu rhan o’r ffioedd cartref gofal cyffredinol yn unig (h.y. yn yr 

achosion yma, gweddill y ffi cartref gofal – namyn y swm a delir gan y 

cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG wythnosol – sy’n dibynnu ar 

brawf modd.  Mae’n bosib bydd angen i chi ofyn am eglurhad ynghylch y 

cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG, os nad yw wedi cael ei 

wahanu’n glir oddi wrth y brif ffi yn yr wybodaeth a roddwyd i chi am y ffi a 

sut y cafodd ei gyfrif). 

 Ar adeg ysgrifennu’r daflen hon – Ebrill 2018 – mae’r cyfraniad gofal nyrsio 

a ariennir gan y GIG yn £149.67 yr wythnos tuag at y ffioedd cartref gofal.  

Mae’r ffigwr yr un fath ar draws Cymru gyfan (efallai bydd y ffigwr yn 

amodol ar adolygiad pellach, ac mae’n bosib bydd yn newid eto cyn i’r 

daflen ffeithiau hon gael ei diweddaru yn Ebrill 2019).  
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 Mae’r cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG ar gyfer yr elfen nyrsio 

cofrestredig o ofal person yn unig.  Bydd pob elfen arall o’r pecyn gofal yn 

cael eu talu’n llawn gan y person ei hunan, neu gyda chymorth yr 

awdurdod lleol (gan ddibynnu ar sefyllfa ariannol y defnyddiwr gofal). 

Cyfrifoldeb eich Bwrdd Iechyd Lleol (LHB) yw talu am gost eich gofal 

nyrsio.  Os fyddwch chi’n symud i gartref yn ardal LHB gwahanol, yna 

byddwch yn dod yn gyfrifoldeb i’r LHB hwnnw pan fyddwch yn cofrestru 

gyda Meddyg Teulu yno.  

 Sylwer:  Nid yw cartrefi preswyl yn cyflogi nyrsys cofrestredig, oherwydd 

bod eu preswylwyr yn derbyn gofal nyrsio a gofal iechyd arall gan staff GIG 

sydd wedi’u lleoli yn y gymuned.  O ganlyniad, nid yw’r cartrefi yma’n 

derbyn cyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG gan eu LHB. 

Nid yw’r GIG yn talu’r arian yma i chi.  Yn hytrach, mae’n ei dalu naill ai: 

 yn uniongyrchol i’r cartref nyrsio; neu  

 i’r awdurdod lleol, os yw’r contract i ddarparu eich gofal a’ch llety rhwng yr 

awdurdod lleol a’r cartref nyrsio.  

Pwysig:  Os yw’n bosib eich bod yn gymwys i ofal iechyd parhaus (CHC) y 

GIG wedi’i ariannu’n llawn, am ddim, mae angen ystyried y posibilrwydd 

hwn yn gyntaf.  Dylid ystyried cymhwyster ar gyfer gofal nyrsio a ariennir 

gan y GIG wythnosol yn unig, unwaith y cytunwyd nad ydych yn gymwys i 

Ofal Iechyd Parhaus y GIG. 

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y cyfraniad gofal nyrsio yn Nhaflen 

Ffeithiau 20w gan Age Cymru, sef Gofal iechyd parhaus y GIG a gofal 

nyrsio a ariennir gan y GIG yng Nghymru. 

15.3 Adferiad - gofal canolraddol ac ailalluogi 

Os yw eich lle mewn cartref gofal wedi cael ei drefnu fel rhan o becyn 

ailalluogi - a elwir yn aml yn ofal canolraddol - lle eich bod yn derbyn 

therapi neu driniaeth tymor byr, naill ai wedi i chi dreulio peth amser yn yr 

ysbyty, neu i osgoi gorfod mynd i’r ysbyty, fe ddylid ei ddarparu yn rhad ac 

am ddim am hyd at chwe wythnos. 
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Yn ogystal, mae gwasanaethau adfer gofal cymdeithasol – a elwir yn 

‘ailalluogi’ – yn cael eu darparu am ddim am y chwe wythnos gyntaf hefyd 

– naill ai yn eich cartref chi, neu arhosiad dros dro mewn uned breswyl 

arbenigol neu gartref gofal preswyl.   

Nid yw adferiad yn para’n hirach na chwe wythnos gan amlaf, ond, 

weithiau mae’r cyfnod yn cael ei ymestyn.  Ar ddiwedd y cyfnod hwn, 

mae’n bosib byddwch yn gymwys i ofal iechyd parhaus y GIG wedi’i 

ariannu’n llawn (gweler uchod), neu fod arnoch angen gwasanaethau gofal 

cymdeithasol eraill, ac efallai codir ffi am y rhain.  Os am fwy o wybodaeth 

gweler Taflen Ffeithiau 76w gan Age Cymru, sef Gofal canolraddol ac 

ailalluogi yng Nghymru.  

15.4 Gwasanaethau ‘ôl-ofal’ iechyd meddwl 

Os cadwyd chi dan orchymyn yn yr ysbyty am driniaeth, yn unol ag 

adrannau penodol o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn y gorffennol, mae’n 

bosib eich bod yn gymwys i wasanaethau gofal a chymorth i gael eu 

darparu fel gwasanaethau ‘ôl-ofal’, yn unol ag Adran 117 o’r Ddeddf. 

Mae Adran 117 yn gosod cyd-ddyletswydd ar adrannau gwasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol GIG i ddarparu’r 

gwasanaethau ôl-ofal yma.  Rhaid i’r gwasanaethau yma fod yn rhad 

ac am ddim. 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori bod “ystod y 

gwasanaethau y gellir eu darparu [fel ôl-ofal yn unol ag Adran 177] yn 

eang”; fodd bynnag, rhaid i’r gwasanaethau fod â phwrpas fel a ganlyn: 

 “diwallu angen sy’n deillio o, neu’n berthynol i anhwylder meddyliol”; a 

 “lleihau’r risg y bydd cyflwr meddyliol y person yn gwaethygu”; ac felly;  

 “lleihau’r risg y bydd angen i’r person gael ei dderbyn i’r ysbyty 

unwaith eto am driniaeth ar gyfer anhwylder meddyliol”35 (emphasis 

added). 

                                      
35 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Rhan 11 (Amrywiol a Chyffredinol), 
Llywodraeth Cymru 
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Trefnu gwasanaethau ôl-ofal 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori “er bod y ddyletswydd i 

ddarparu ôl-ofal yn cychwyn pan fo’r claf yn gadael yr ysbyty, dylai’r 

cynllunio ar gyfer ôl-ofal gychwyn tra bo’r claf yn yr ysbyty”.  

“Dylai byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol gymryd camau rhesymol, 

mewn ymgynghoriad â’r claf, y teulu neu ofalwr...i ddod o hyd i 

wasanaethau ôl-ofal addas i’r claf mewn da bryd ar gyfer yr amser y bydd 

yn cael ei ryddhau o’r ysbyty yn y pen draw”36. 

Un opsiwn yw darparu’r gwasanaethau mewn llety cartref gofal, er y gellir 

eu darparu yn eich cartref eich hun hefyd, neu mewn canolfan ddydd neu 

gyfleusterau eraill.  

Pan fo dyletswydd ôl-ofal adran 117 yn dod i ben 

“Os yw’r gwasanaeth cymdeithasol neu sefydliad gofal iechyd perthnasol 

arall o’r farn nad ydych angen ôl-ofal bellach, efallai bydd gwasanaethau 

adran 117 yn cael eu tynnu yn eu hôl.  Fodd bynnag, rhaid i’r sefydliadau 

ailasesu eich anghenion cyn iddynt ddod i’r casgliad hwnnw”.  

Hefyd, “rhaid i’r sefydliadau perthnasol roi rhesymau dros eu penderfyniad.  

Mae’n bosib bydd pobl â phroblemau iechyd meddwl sylweddol yn gallu 

dadlau eu bod mewn perygl o angen cael eu derbyn i’r ysbyty eto.  Mewn 

achos o’r fath, bydd adran 117 yn parhau i fod yn gymwys”37. 

Bydd amgylchiadau’n amrywio ym mhob achos unigol o ran p’un ai bydd 

yn briodol i’r ddyletswydd ôl-ofal adran 117 ddod i ben.  “Ni ddylai 

gwasanaethau gael eu tynnu yn eu hôl ar [y sail fod] y claf wedi cael ei 

ryddhau o ofal gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol yn unig”; neu 

oherwydd “bod cyfnod mympwyol wedi mynd heibio ers i’r gofal gael ei 

ddarparu am y tro cyntaf”38. 

Mae Deddf Iechyd Meddwl 1983: Côd Ymarfer i Gymru (Diwygiwyd 2016) 

Llywodraeth Cymru yn cynnwys gwybodaeth bellach ar ddefnyddio ôl-ofal 

adran 117.  Gellir dod o hyd i gopi ar:  

                                      
36 Deddf Iechyd Meddwl 1983: Côd Ymarfer i Gymru (Diwygiwyd 2016), Llywodraeth Cymru  
37 ‘Rhyngwyneb Adran 117 Deddf Iechyd Meddwl 1983’: Cyfarwyddyd gan Luke Clements, gwefan Luke 
Clements: www.lukeclements.co.uk/rhydian-social-welfare-law-in-wales/section-117-mha-1983-interface/. 
(“Luke Clements yw Athro’r Gyfraith a Chyfiawnder Cymdeithasol Cerebra yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol 
Leeds” – gweler: www.lukeclements.co.uk) 
38 Deddf Iechyd Meddwl 1983: Côd Ymarfer i Gymru (Diwygiwyd 2016), Llywodraeth Cymru 
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www.gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/law/code-of-

practice 

Sylwer:  Pan fo gwasanaethau ôl-ofal adran 117 wedi dod i ben, gan 

ddibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n bosib bydd y person yn gymwys i 

ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol a/neu wasanaethau iechyd eraill 

(bydded hyn tra bo’r person yn byw yn ei gartref ei hun, neu tra’n aros 

mewn cartref gofal dros dro neu’n barhaol).  Bydd y gwasanaethau mae’r 

person yn gymwys i’w derbyn yn y fan hon yn cael eu penderfynu trwy 

ailasesu ei anghenion yn llawn – gweler adran 3 uchod, a Thaflen Ffeithiau 

41w gan Age Cymru, sef Asesiadau gofal cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn 

ag anghenion gofal yng Nghymru am fwy o wybodaeth.  

Mae’n bosib codir ffi am y gwasanaethau eraill yma, yn unol â’r wybodaeth 

yn y daflen ffeithiau hon (os mai llety cartref gofal ydyw), neu’n unol â’r 

wybodaeth yn Nhaflen Ffeithiau 46w gan Age Cymru, sef Talu am ofal a 

chymorth yn y cartref yng Nghymru (ar gyfer gofal dibreswyl). 

15.5 Gwasanaethau ymataliaeth 

Mae’r GIG yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau ymataliaeth i breswylwyr 

mewn cartrefi sy’n darparu gofal nyrsio, ac am dalu’r gost am unrhyw 

gynnyrch ymataliaeth (megis padiau ymatal) yr aseswyd bod eu hangen ar 

y preswylwyr hynny, gan gynnwys unrhyw offer sydd eu hangen.  Dylai 

gwasanaethau iechyd cymunedol, megis cynnyrch ymataliaeth a nyrsys 

ardal, gael eu darparu i breswylwyr cartrefi gofal nad sy’n darparu gofal 

nyrsio, gan ddefnyddio’r un meini prawf a ddefnyddir ar gyfer pobl sy’n byw 

yn eu cartrefi eu hunain.   

15.6 Asesiad arbenigol ac offer pwrpasol 

Rhaid i gartrefi gofal ddarparu ystod briodol o offer i ddiwallu anghenion 

asesedig eu preswylwyr, a sicrhau eu diogelwch.  Hefyd, mae angen iddynt 

fodloni’r safonau gofynnol a bennwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru 

(CIW)39.  Gall hyn gynnwys offer trafod corfforol, codi a chario a symudedd.  

                                      
39 Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn, Arolygiaeth Gofal Cymru, 2004 
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Bydd y mathau o offer sylfaenol yn wahanol mewn cartrefi gofal gyda, 

a heb ofal nyrsio - er enghraifft, yn gyffredinol, byddai gofyn i gartref gofal 

gyda gofal nyrsio i ddarparu matresi lleddfu pwysau, oherwydd mae’n 

debygol y bydd preswylwyr yno sydd angen offer o’r fath.  Ni ddylai cartrefi 

gofal dderbyn pobl nad ydynt yn gallu diwallu eu hanghenion.   

Os ydych chi angen offer nad sy’n cael eu cyflenwi gan y cartref 

gofal, oherwydd y bwriedir yr offer i ddiwallu anghenion sy’n benodol 

i chi ac sy’n bwrpasol, mae’n bosib bydd dyletswydd gan y GIG neu’r 

awdurdod lleol i ddarparu’r offer yma, fel y byddent pe byddech chi’n 

byw yn eich cartref eich hun.  

Mae’n bosib bydd angen i therapydd galwedigaethol o’r awdurdod lleol, 

neu nyrs ardal, i gynnal asesiad er mwyn darparu offer arbenigol.  Mae 

enghreifftiau o hyn yn cynnwys lle mae person angen gofal bariatrig (ar 

gyfer gordewdra) a’i fod angen offer llydan iawn a chryf iawn, neu lle bo 

angen sedd arbenigol a gynlluniwyd i ddarparu math penodol o gymorth i’r 

corff.   

16 Penderfynu penodi rhywun i ymdrin â’ch 
materion ariannol a/neu i wneud penderfyniadau 
lles  

Efallai yr hoffech ystyried sut fyddech yn dymuno i’ch materion ariannol i 

gael eu hymdrin, pe byddech yn colli’r galluedd meddyliol i wneud hyn yn y 

dyfodol.  Mae Atwrneiaeth Arhosol (LPA) yn ffordd o wneud hyn.  Ceir 

dau fath o LPA:  

 LPA  eiddo a materion ariannol, sy’n rhoi awdurdod i’r person / pobl a 

benodwyd gennych i fod yn atwrnai i wneud penderfyniadau am eich 

materion ariannol;  

 LPA lles personol, sy’n rhoi awdurdod i atwrnai i wneud penderfyniadau am 

eich gofal iechyd a’ch lles personol. 

  

Mae Taflen Ffeithiau 22 gan Age UK, sef Arranging for someone else to 

make decisions on your behalf yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y pwnc.  
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17 Gweithredu ar ran person hŷn sy’n byw mewn 
cartref gofal 

17.1 Fel atwrnai a benodwyd trwy Atwrneiaeth Arhosol  

Fel y trafodwyd yn adran 16 uchod, gall person wneud Atwrneiaeth Arhosol 

(LPA) er mwyn penodi person dibynadwy i wneud penderfyniadau ar ei ran.  

Fodd bynnag, gellir gwneud LPA mewn achosion lle mae gan berson 

ddigon o alluedd meddyliol i wneud hynny yn unig. 

Fel arall, mae’n bosib bydd yn rhaid i berson sy’n dymuno gweithredu ar 

ran person arall i wneud cais i’r Llys Gwarchod – gweler adran 17.2 isod 

(eithriad posib i hyn fyddai lle mae incwm rhywun yn cynnwys incwm budd-

daliadau’n unig (budd-daliadau nawdd cymdeithasol neu Bensiwn y 

Wladwriaeth) a gall fod yn ddigon i ddod yn ‘benodai’ i ymdrin â hyn – 

gweler adran 17.3). 

17.2 Fel dirprwy a benodwyd gan y Llys Gwarchod 

Os nad yw person bellach yn gallu rheoli ei faterion ariannol, oherwydd bod 

ei alluedd meddyliol wedi lleihau ac nid yw wedi gwneud Atwrneiaeth 

Arhosol cyn hyn, yna mae’n debygol iawn bydd angen gwneud cais i’r Llys 

Gwarchod (COP), er mwyn gallu ymdrin â’i faterion ariannol ar ei ran.  

Mae awdurdod gan y COP i benodi ‘dirprwy’ (aelod o’r teulu neu ffrind gan 

amlaf), a fydd yn gwneud penderfyniadau er lles gorau’r person.  Mae 

Taflen Ffeithiau 22 gan Age UK, sef Arranging for someone else to make 

decisions on your behalf yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y broses o 

wneud cais i’r COP a rôl y dirprwy. 

17.3 Penodeiaeth ar gyfer budd-daliadau 

Os nad yw person sy’n derbyn budd-daliadau nawdd cymdeithasol yn gallu 

rheoli ei faterion ariannol ei hun, yna gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros 

Waith a Phensiynau (trwy’r swyddfa nawdd cymdeithasol leol) benodi 

rhywun arall i wneud hawliadau a derbyn budd-daliadau ar ran y person. 
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Fel arfer, byddai penodai yn ffrind agos neu’n berthynas sy’n ymweld â’r 

person hŷn yn rheolaidd.  Fel ‘dewis olaf’, gall perchennog cartref gofal 

weithredu fel penodai ond, mewn achosion o’r fath, rhaid iddo ef neu iddi hi 

gadw cofnod o’r arian a gasglwyd ar ran y person.  Mae awdurdod 

penodeiaeth yn cynnwys rheoli budd-daliadau nawdd cymdeithasol yn 

unig. 

17.4 Eiriolaeth 

Efallai bod angen i rywun rydych chi’n ei adnabod i symud i fyw mewn 

cartref gofal a bod gan y person hwnnw alluedd meddyliol, ond ei fod yn 

cael anhawster, i ryw raddau, i fynegi barn neu ei fod heb hyder i wneud 

hynny.  Weithiau, gall ffrindiau neu aelodau o’r teulu siarad ar ran y 

preswylydd.  Os nad yw’r opsiwn hwn ar gael, neu nad yw’n addas, efallai 

bod yna gynllun eiriolaeth lleol, a allai drefnu i rywun sydd â phrofiad o’r 

math hwn o fater, i gynorthwyo’r preswylydd i fynegi ei farn. 

Gweler hefyd adran 2.1 uchod am wybodaeth ar y ddarpariaeth eiriolaeth 

yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

18 Materion galluedd meddyliol a phreswylwyr 
cartrefi gofal – diogelu hawliau 

Os oes materion yn ymwneud â galluedd meddwl o ran yr awdurdod lleol 

yn trefnu lle mewn cartref gofal, mae’n angenrheidiol i bawb sy’n 

cynorthwyo neu’n gweithio gydag unigolyn i gadw at y safonau ‘lles gorau’ 

a amlinellwyd: 

 yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005; ac  

 o fewn y Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid.  

Deddf Galluedd Meddyliol 2005 

Mae’r Ddeddf hon yn anelu at amddiffyn pobl nad sy’n gallu gwneud 

penderfyniadau penodol drostyn nhw eu hunain, a’u grymuso nhw i wneud 

eu penderfyniadau eu hunain, pan fo modd.  Mae’r Ddeddf wedi sefydlu 

egwyddorion pwysig am alluedd meddyliol: 
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 Tybio galluedd - mae gan bob oedolyn yr hawl i wneud ei 

benderfyniadau ei hun, a rhaid tybio bod ganddo / ganddi'r galluedd i 

wneud hynny, oni bai y profir fel arall. 

 

 Hawl i gael cymorth i wneud ei benderfyniadau ei hun – rhaid 

cymryd pob cam ymarferol i helpu person i wneud ei benderfyniadau ei 

hun, cyn bo unrhyw un yn penderfynu nad yw’n gallu gwneud hynny. 

 

 Hawl i wneud penderfyniadau ecsentrig neu annoeth – ni ddylai 

person gael ei drin fel petai ddim yn gallu gwneud penderfyniad 

oherwydd yr ystyrir bod y penderfyniad a wnaeth yn annoeth. 

 

 Lles gorau – rhaid i unrhyw benderfyniad a wneir, neu gamau a 

gymerir, ar ran person heb alluedd, i gael eu gwneud er ei les gorau.   

 

 Ymyrraeth sy’n cyfyngu lleiaf - dylai unrhyw un sy’n gwneud 

penderfyniadau dros, neu ar ran, person heb alluedd i ystyried pob 

dewis arall effeithiol a dewis yr un sy’n cyfyngu lleiaf ar hawliau 

sylfaenol a rhyddid y person. 

Gweler Taflen Ffeithiau 22 gan Age UK, sef Arranging for someone else to 

make decisions on your behalf  am fwy o wybodaeth. 

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) 

Daeth y DoLS i rym yn Ebrill 2009, yn unol â diwygiadau i Ddeddf Galluedd 

Meddyliol 2005.  Maent yn ymwneud â’r rheiny sydd heb alluedd meddyliol 

ac sydd wedi colli eu rhyddid yn unrhyw ffordd yn yr ysbyty, mewn cartref 

gofal neu drefniant byw â chymorth.  Cyfrifoldeb y cartref gofal neu’r ysbyty 

(a elwir yn ‘awdurdod rheoli’) yw sicrhau bod unrhyw ryddid a gollwyd yn 

gyfreithlon.  Os canfyddir fod rhywun wedi colli ei ryddid, neu mewn perygl 

o golli ei ryddid, rhaid i’r awdurdod rheoli (rheolwyr yr ysbyty neu gartref 

gofal) i ystyried: 

 p’un ai ei fod er lles gorau’r person ac yn angenrheidiol i’w amddiffyn rhag 

niwed;  

 p’un ai bod dewis arall, llai cyfyngol, o ran cyfundrefnau gofal na fyddai’n 

golygu fod y person yn colli ei ryddid.  
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Yn unol â DoLS, rhaid i’r awdurdod lleol i benodi Eiriolwr Annibynnol o 

ran Galluedd Meddyliol (IMCA) pan nad oes gan rywun alluedd i wneud 

penderfyniad am symud i fyw mewn cartref gofal ac nad oes ganddo / 

ganddi ffrindiau neu berthnasau i’w helpu.  

Os am wybodaeth bellach, gweler Taflen Ffeithiau 62 gan Age UK, sef 

Deprivation of Liberty Safeguards a Thaflen Ffeithiau 22, sef Arranging for 

someone else to make decisions on your behalf. 

19 Hunan-arianwyr – trefnu a thalu am eich gofal 
eich hun 

19.1 Pobl sy’n gorfod ‘hunan-ariannu’ eu gofal yn llawn – a 
oes unrhyw gymorth ar gael?  

Fel y soniwyd ar ddechrau’r daflen ffeithiau hon, mae’n bwysig bod yn 

ymwybodol – waeth beth fo’ch amgylchiadau ariannol – mae gennych  

hawl i asesiad o’ch anghenion gofal gan yr awdurdod lleol.  

Yn ogystal, ers 6 Ebrill 2016, mae hunan-arianwyr yn gallu gofyn i’r 

awdurdod lleol i drefnu eu gofal (yn flaenorol, unig gyfrifoldeb yr 

awdurdod lleol oedd trefnu lle mewn cartref gofal ar gyfer rhywun a oedd 

mewn sefyllfa i hunan-ariannu ei ofal yn llawn – h.y. asedau dros y terfyn 

cyfalaf – os nad oedd gan y person hwnnw’r galluedd i wneud hynny ei 

hun).  

Caiff yr hawl hwn ei gadarnhau yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru fel a 

ganlyn: 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn “galluogi  

person sy’n gallu fforddio talu, yn llawn, am ei ofal a chymorth ei hun 

[mewn cartref gofal] i ofyn i’r awdurdod lleol i drefnu hyn ar ei ran”40.  

Mae’n mynd ymlaen i ddweud: “Mae’r gyfradd y mae’r awdurdod lleol yn 

comisiynu’r lle yn fater i’r awdurdod lleol i benderfynu”41.  

                                      
40 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Ionawr 2016, Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 
2018) 

41 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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Sylwer:  Fel yn achos yr hen ddeddfwriaeth, bydd gan yr awdurdod 

ddyletswydd  i drefnu llety cartref gofal ar gyfer rhywun sydd mewn sefyllfa 

i hunan-ariannu, os nad oes ganddi / ganddo'r galluedd meddyliol i drefnu 

lle.   

19.2 Dewis gwneud y trefniant eich hun 

Os oes gennych adnoddau dros y terfyn cyfalaf a byddwch chi’n hunan-

ariannu’n llawn, fe allwch, wrth gwrs, ddewis trefnu eich holl ofal yn gwbl 

annibynnol o’r awdurdod lleol.  Gall Taflen Ffeithiau 29w gan Age Cymru, 

sef Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru fod o gymorth yn hyn o beth, 

oherwydd mae’n cynnwys adran ar faterion i’w hystyried a chwestiynau i’w 

holi wrth ddewis cartref.   

Sylwer:  Os byddwch yn hunan-ariannu’n llawn, a’ch bod yn gwneud eich 

trefniadau cartref gofal eich hun, cofiwch y gallwch – gan ddibynnu ar eich 

union lefel o angen – fod yn gymwys i dderbyn y cyfraniad gofal nyrsio a 

ariennir gan y GIG wythnosol (gweler adran 15.2 uchod).  Neu, efallai 

byddwch chi rywbryd yn gymwys i dderbyn gofal iechyd parhaus y GIG 

wedi’i ariannu’n llawn (gweler adran 15.1). 

Mae’n bosib byddwch yn gallu hawlio, a derbyn Lwfans Gweini (AA), elfen 

ofal Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) neu elfen bywyd beunyddiol Taliad 

Annibyniaeth Personol (PIP), os nad ydych yn derbyn cymorth ariannol gan 

yr awdurdod lleol.  Nid yw taliadau GIG am ofal nyrsio cofrestredig yn 

effeithio ar eich hawl i dderbyn AA, DLA (elfen ofal) neu PIP (elfen bywyd 

beunyddiol).  

Gan ddibynnu ar eich cyfalaf a’ch incwm, efallai byddwch yn gallu hawlio 

Credyd Pensiwn - gweler adran 8.1 am wybodaeth bellach, neu cysylltwch 

â’ch Age Cymru lleol, i drafod y budd-daliadau y gallech eu hawlio. 

Os oes gennych gynilion uwchlaw £40,000, bydd disgwyl i chi dalu’r ffioedd 

am eich llety a’ch gofal personol yn llawn, nes bod eich cynilion wedi 

disgyn i’r terfyn hwn. 
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19.3 Os ydych yn hunan-ariannu, ond bod eich cyfalaf yn 
gostwng tuag at y terfyn cyfalaf 

Os yw eich cyfalaf yn gostwng tuag at £40,000, ewch at yr awdurdod 

lleol i ofyn am asesiad o’ch anghenion gofal.  Mae’n bosib bydd hyn 

yn cymryd peth amser i’w drefnu, felly, gall fod yn werth gofyn i’r 

awdurdod rhai misoedd cyn i’ch cyfalaf chi ostwng i £40,000. 

Dywedwyd wrth awdurdodau lleol fod yn rhaid iddynt, yn y sefyllfa hon, i 

gynnal asesiad cyn gynted ag sy’n rhesymol o ymarferol ac, os oes angen, 

i gymryd cyfrifoldeb am y trefniadau, er mwyn sicrhau nad yw’r preswylydd 

yn cael ei orfodi i ddefnyddio cyfalaf sydd islaw’r terfyn. 

Pa awdurdod lleol fydd yn gyfrifol? 

Os ydych chi wedi symud i fyw mewn cartref gofal yn ardal awdurdod 

lleol gwahanol i le roeddech chi’n byw o’r blaen, a’ch bod yn hunan-

ariannu ers hynny, fel arfer, yr awdurdod lleol yn yr ardal lle rydych 

chi’n byw nawr fydd yn gyfrifol am eich cynorthwyo chi.   

Yn gyffredinol, mae’n anodd cael sicrwydd cadarn gan awdurdod lleol o ran 

pa gymorth gallai fod yn darparu yn y dyfodol.   

Gweler Taflen Ffeithiau 60w gan Age Cymru, sef Cartrefi gofal yng 

Nghymru: dewis o lety pan fo’r awdurdod lleol yn cynorthwyo gyda chyllid 

am fwy o wybodaeth. 

19.4 Os ydych wedi bod yn hunan-ariannu, ond y bydd y 
cartref gofal yn fwy drud na therfyn cost arferol yr 

awdurdod lleol 

Os yw’r cartref lle rydych chi wedi bod yn ei hunan-ariannu yn costio 

mwy na mae’r awdurdod lleol, fel arfer, yn barod i dalu am y math o 

ofal sydd arnoch ei angen, gall hyn achosi anawsterau os bydd yn 

rhaid i chi wneud cais i’r awdurdod lleol am gymorth yn y dyfodol.   

Efallai bydd yr awdurdod lleol yn gofyn i drydydd person i dalu’r 

gwahaniaeth ac, os nad oes trydydd person ar gael, mae’n bosib byddant 

yn awgrymu eich bod yn symud i gartref rhatach. 
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Os awgrymir unrhyw un o’r uchod, gofynnwch i’r awdurdod lleol i gynnal 

asesiad o’ch holl anghenion, gan gynnwys eich lles corfforol neu 

seicolegol a’ch anghenion cymdeithasol a diwylliannol.  Fe ddylent 

edrych hefyd ar y risg wrth eich symud chi.  

Os canfyddir mai eich cartref gofal presennol yw’r unig un a all ddiwallu 

eich anghenion asesedig, yna dylai’r awdurdod dalu’r gost yn llawn, ac ni 

ellir gofyn am symiau atodol.  Gweler adran 10 uchod am drafodaeth 

bellach ar symiau atodol. 

20 Contractau cartref gofal 

 Rhaid i bob darparwr cartref gofal i gadw at ddogfen Arolygiaeth Gofal 

Cymru (CIW), sef Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i 

Bobl Hŷn(2004).  

 Fel y corff rheoleiddio, bydd y CIW yn seilio ei asesiad o addasrwydd y 

darparwr gwasanaeth i barhau i ddarparu’r gwasanaeth ar y safonau yma.  

Gellir dod o hyd i gopi ar wefan CIW ar: 

 www.careinspectorate.wales/providingacareservice/regs-nms/adult-

services 

Os trefnwyd eich gofal gan yr awdurdod lleol neu’r GIG  

 Yn yr amgylchiadau hyn, ni fydd gennych gontract ffurfiol, ond dylech chi 

dderbyn datganiad o amodau a thelerau, sy’n dangos yn union pa ofal 

mae’r awdurdod lleol neu’r GIG yn bwriadu iddo gael ei gynnwys yn y ffi a 

delir i’r cartref ac wrth bwy allwch chi achwyn os ydych chi’n anfodlon.  

Dylai’r contract hwn fod yn rhan o’ch cynllun gofal, y mae’n rhaid i’r 

awdurdod lleol ei baratoi gyda chi, yn dilyn yr asesiad o’ch anghenion chi.  

Os ydych chi wedi trefnu eich gofal eich hun  

Yn yr achosion hyn, dylech chi dderbyn contract ysgrifenedig sy’n 

cynnwys meysydd megis: 

 yr ystafell y mae hawl gennych breswylio ynddi. 

 y ffioedd sy’n daladwy a chan bwy (defnyddiwr gwasanaethau, awdurdod 

lleol, awdurdod iechyd, perthynas neu rywun arall). 

 gofal a gwasanaethau cyffredinol sydd wedi’u cynnwys yn y ffi.   
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 gwasanaethau ychwanegol y mae angen talu amdanynt, yn ychwanegol at 

y rheiny sydd wedi’u cynnwys yn y ffioedd.  

 hawliau ac ymrwymiadau’r defnyddiwr gwasanaethau, gan gynnwys pwy 

fyddai’n atebol pe byddai tor-cytundeb. 

 y cyfnod rhybudd sy’n ofynnol42. 

Mae Taflen Ffeithiau 29w gan Age Cymru, sef Dod o hyd i lety cartref gofal 

yng Nghymru yn cynnwys gwybodaeth bellach am gontractau cartref gofal 

hefyd.  

21 Cwynion am ofal 

Os ydych yn anfodlon gydag unrhyw agwedd o’r gwasanaeth a gawsoch 

gan awdurdod lleol neu gartref gofal, yna gallwch wneud cwyn.  Er 

enghraifft, gallai hyn fod yn ymwneud â: 

 Y ffordd mae’r prawf modd yn cael ei brosesu. 

 Safonau gofal. 

 Yr angen am wybodaeth glir a thryloyw. 

 Safonau cyfathrebu. 

 Oedi posib.  

21.1 Pan fo’r awdurdod lleol yn trefnu neu’n darparu’r gofal 

Os oes problem yn codi gyda lle a ariennir gan yr awdurdod lleol, gallwch 

godi’r broblem gyda’r cartref gofal ei hun (dylai’r cartref ddarparu 

gwybodaeth ysgrifenedig i bob preswylydd am sut i wneud cwyn) a gyda’r 

awdurdod lleol trwy eu gweithdrefn gwynion (unwaith eto, fe ddylai fod ar 

gael yn rhwydd).  

                                      
42 Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn, Arolygiaeth Gofal 
Cymru, 2004 
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Gallwch gysylltu hefyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) os yw eich 

cwyn yn ymwneud â safon y gofal a ddarperir yn y cartref.  Y CIW sy’n 

gyfrifol am safonau mewn cartrefi gofal ac am gofrestru ac arolygu 

gwasanaethau gofal yng Nghymru.  Os ydych yn anfodlon gydag ymateb 

gwasanaeth gofal rheoledig i unrhyw bryder neu gwyn a godwyd gyda nhw, 

gallwch rannu’r wybodaeth yma gyda’r CIW, a fydd yn penderfynu pa 

gamau sydd eisiau eu cymryd. 

Yn y pen draw, gallech fynd â’ch cwyn at Ombwdsman Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru (gweler adran 24 am fanylion cyswllt), os ydych wedi 

dilyn gweithdrefn(au) cwynion y sefydliadau uchod, ond eich bod yn 

anfodlon o hyd gyda’r ymateb a gawsoch.  

 

Sylwer:  Gellir dod o hyd i daflenni a baratowyd gan yr Ombwdsman ar 

fynd â’ch cwyn atynt ar eu gwefan ar:  

www.ombudsman-wales.org.uk/ên/Making%20a%20complaint.aspx 

21.2 Hunan-arianwyr 

Gall pobl sydd wedi trefnu ac ariannu eu lle mewn cartref gofal yn 

annibynnol godi eu pryder, neu wneud cwyn, i’r cartref gofal ei hun a/neu i’r 

CIW.  

Fel hunan-ariannwr ni fyddwch fel arfer yn gallu defnyddio gweithdrefn 

gwynion yr awdurdod lleol, er bod rhai eithriadau megis:  

 bod hunan-ariannwr wedi penderfynu trefnu ei ofal mewn cartref sy’n eiddo 

i’r awdurdod lleol;  

 ble bod yr awdurdod lleol wedi gorfod trefnu’r lle i’r person, oherwydd nad 

oedd yn gallu gwneud hynny ei hun (a bod neb arall ar gael i helpu);  

 neu lle mae’r awdurdod wedi trefnu’r lle, oherwydd bod yr hunan-ariannwr 

wedi gofyn iddynt wneud hynny (gan ddefnyddio ei hawl yn unol â Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – gweler adran 19 

uchod).  
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Fodd bynnag, yn y ddwy sefyllfa ddiwethaf, efallai byddwch chi ond yn 

gallu cwyno am sut mae’r awdurdod lleol wedi cyflawni’r swyddogaeth 

gychwynnol hon, o ddewis a threfnu cartref gofal addas, (yn hytrach na 

mewn perthynas â chwynion am y gofal a gafwyd mewn cartref gofal yn 

dilyn hyn). 

Hunan-arianwyr ac Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

Ers Tachwedd 2014, mae pobl sy’n hunan-ariannu eu lle mewn cartref 

gofal yn llawn wedi cael yr hawl i uwchgyfeirio cwyn am y 

gwasanaethau hynny i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru. 

Fel gydag achosion yn ymwneud â’r awdurdod lleol, bydd yr Ombwdsman 

yn disgwyl fel arfer bod rhywun wedi ceisio mynd ar drywydd ei gwyn gan 

ddefnyddio gweithdrefn gwynion y sefydliad dan sylw yn gyntaf.  Fodd 

bynnag, mewn rhai achosion, mae eithriad i hyn.  Mae’r Ombwdsman wedi 

dweud: 

“Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob darparwr gwasanaeth gofal i gael 

gweithdrefn gwynion yn ei lle.  Byddwn yn disgwyl fel arfer eich bod wedi 

cwyno i’r darparwr gofal yn gyntaf.  Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt i ymateb 

i’ch cwyn chi.  Fodd bynnag, weithiau byddwn yn gwneud eithriadau.  Er 

enghraifft, os ydym yn ystyried eich bod mewn perygl di-oed”.  Hefyd, os 

oes rhywun wedi gwneud cwyn, ond ei fod o’r farn bod y darparwr 

gwasanaeth yn cymryd gormod o amser i ymateb – awgrymir bod 12 

wythnos yn gyfnod rhesymol o amser i’r sefydliad eich darparu chi ag ateb 

terfynol i’ch cwyn – yna gallwch hefyd uwchgyfeirio i’r Ombwdsman43. 

21.3 Pan fo’r awdurdod iechyd yn gwneud y trefniant  

Os caiff eich gofal ei ariannu gan y GIG, a bod problem yn codi gyda’r gofal 

a ddarperir mewn cartref, gallwch ddefnyddio gweithdrefn gwynion y GIG.  

Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn Nhaflen Ffeithiau 66w gan Age 

Cymru, sef Datrys problemau a gwneud cwyn am ofal GIG yng Nghymru. 

                                      
43 Eisiau cwyno am ofal yr ydych wedi talu amdano? – Eich Cŵyn Chi a’r Ombwdsman, Ombwdsman 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Tachwedd 2014.  Gellir dod o hyd i gopi o’r daflen hon ar: 
www.ombudsman-wales.org.uk/en/Making%20a%20complaint.aspx 
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22 Diogelu pobl hŷn rhag camdriniaeth ac 
esgeulustod  

 Weithiau, mae problemau’n ymwneud â cham-drin pobl hŷn a/neu 

esgeulustod yn gallu digwydd o ran pobl sy’n byw mewn cartref gofal yn 

barhaol.  Adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yw’r prif 

sefydliad statudol a ddylai ymateb i achosion o gam-drin pobl hŷn a 

chydlynu ymchwiliadau diogelu oedolion.  

 Wrth wneud hynny, bydd awdurdodau lleol yn gweithio mewn partneriaeth 

gydag amrywiaeth o sefydliadau eraill, fel sy’n briodol – er enghraifft, yr 

heddlu; y GIG (ysbytai, y Gwasanaeth Ambiwlans); darparwyr / rheolwyr 

cartrefi gofal a chyrff rheoleiddio perthnasol (e.e. Arolygiaeth Gofal Cymru).  

 Os am wybodaeth bellach ar y pwnc hwn, gweler Taflen Ffeithiau 78w gan 

Age Cymru, sef Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru rhag camdriniaeth. 

23 Cydraddoldeb a hawliau dynol 

Daeth elfen oedran Deddf Cydraddoldeb 2010 yn orfodadwy yn gyfreithiol 

mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar 1 Hydref 2012.  Yn 

unol â’r Ddeddf, mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn rhywun wrth 

ddarparu nwyddau a gwasanaethau, oni bai fod arfer wedi’i gynnwys mewn 

eithriad i’r gwaharddiad, neu gellir dangos rheswm da am y driniaeth 

wahaniaethol, a elwir yn ‘gyfiawnhad gwrthrychol’.  

Does dim eithriadau penodol i’r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail 

oedran ar gyfer gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol.  Mae hyn yn 

golygu bydd yn rhaid i’r GIG a sefydliadau gofal cymdeithasol i allu 

cyfiawnhau yn wrthrychol unrhyw arferion gwahaniaethol sy’n seiliedig ar, 

neu’n berthynol i oedran, er mwyn sicrhau eu cyfreithlondeb.  Mae 

meysydd cydraddoldeb eraill, megis anabledd, wedi’u eu cynnwys yn y 

Ddeddf hefyd.  Gellir cysylltu â gwasanaeth cynghori, o’r enw Gwasanaeth 

Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, i gael gwybodaeth bellach am y 

materion yma – gweler adran 24 am fanylion cyswllt.  
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24 Sefydliadau defnyddiol 

Mudiadau Age Cymru (lleol) 

Mae’n bosib gall eich Age Cymru lleol ddarparu cyngor a chymorth ar 

faterion yn ymwneud ag asesiadau gofal a darparu gwasanaethau.  Maent 

hefyd yn cynnig gwasanaeth eirioli.   

 Ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 08000 223 444; 

 E-bostiwch: advice@agecymru.org.uk; neu   

 Ewch i wefan Age Cymru: www.agecymru.org.uk 

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) 

Mae’r CIW yn arolygu a rheoleiddio gwasanaethau cymdeithasol a gofal 

yng Nghymru.  

Ffôn: 0300 7900 126 

E-bost: ciw@gov.wales 

Gwefan: www.careinspectorate.wales 

Carers UK 

Elusen genedlaethol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor, cymorth ymarferol 

a chefnogaeth emosiynol i ofalwyr.  

Llinell Gyngor: 0808 808 7777 

Gofalwyr Cymru: 029 20 811370 

Gwefan: www.carerswales.org 

Cyngor ar Bopeth (CAB) 

Rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau cyngor am ddim, sy’n cynnig 

cyngor cyfrinachol ac annibynnol, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. 

Ffôn: 03444 77 20 20 

Gellir dod o hyd i fanylion eich CAB agosaf ar: www.citizensadvice.org.uk 

Elderly Accommodation Counsel (EAC) 

Mae’n darparu gwybodaeth am bob math o lety, cymorth a gofal i bobl hŷn.  

EAC FirstStop Advice: 0800 377 7070 

mailto:advice@agecymru.org.uk
http://www.agecymru.org.uk/
mailto:ciw@gov.wales
http://www.careinspectorate.wales/
http://www.carerswales.org/
http://www.citizensadvice.org.uk/
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E-bost: info@firststopadvice.org.uk 

Gwefan: www.eac.org.uk 

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb 

Llinell gymorth sy’n gallu cynghori pobl ar faterion yn ymwneud â 

chydraddoldeb a hawliau dynol.  

Ffôn: 0808 800 0082 

Gwefan: www.equalityadvisoryservice.com 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru.  

Ffôn: 03442 640670  

E-bost: ask@olderpeoplewales.com 

Gwefan: www.olderpeoplewales.com 

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

Mae’r Ombwdsman yn edrych i weld a yw pobl wedi cael eu trin yn annheg 

neu wedi derbyn gwasanaeth gwael gan gorff cyhoeddus, megis y GIG neu 

adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. 

Ffôn: 0300 790 0203 

Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk 

Relatives & Residents Association (The) 

Mae The Relatives & Residents Association yn rhoi cyngor a chymorth i 

bobl hŷn mewn cartrefi gofal, eu perthnasau a’u ffrindiau.  

Ffôn: 020 7359 8136  

E-bost: info@relres.org 
Gwefan: www.relres.org 

Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth ddatganoledig Cymru. 

Ffôn: 0300 060 4400 

E-bost: customerhelp@gov.wales 

Gwefan: www.wales.gov.uk 

mailto:info@firststopadvice.org.uk
http://www.equalityadvisoryservice.com/
mailto:ask@olderpeoplewales.com
http://www.olderpeoplewales.com/
http://www.ombudsman-wales.org.uk/
http://www.relres.org/
mailto:customerhelp@gov.wales
http://www.wales.gov.uk/
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25 Gwybodaeth bellach am Age Cymru 
 

Age Cymru yw’r brif elusen ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.  Rydym 

yn ymgyrchu, ymchwilio a chodi arian, i sicrhau ein bod yn adeiladu 

bywyd gwell i bobl hŷn.  Rydym yn sicrhau y clywir lleisiau pobl hŷn, 

rydym yn herio a newid agweddau, rydym yn brwydro yn erbyn 

gwahaniaethu lle bynnag y down o hyd iddo ac rydym yn mynd i’r 

afael â cham-drin pobl hŷn yn ei holl ffurfiau.  Ar y cyd gyda’n 

partneriaid Age Cymru lleol, rydym yn darparu gwasanaethau 

hanfodol mewn cymunedau ar draws Cymru. 
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Teulu Age UK  

Ynghyd ag Age UK, Age Scotland ac Age NI, mae Age Cymru yn aelod o 

deulu Age UK.  

Age UK (Age UK Advice: 0800 169 65 65; gwefan: www.ageuk.org.uk)  

Age NI (Age NI Advice: 0808 808 7575; gwefan: www.ageni.org 

Age Scotland (Ffôn: 0845 833 0200; gwefan: www.agescotland.org.uk) 

Ein deunydd gwybodaeth 

 Mae Age Cymru ac Age UK yn cyhoeddi nifer fawr o Ganllawiau 

Gwybodaeth a Thaflenni Ffeithiau ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys 

arian a budd-daliadau, iechyd, gofal cymdeithasol a thai.  Mae rhai 

adnoddau, megis y daflen ffeithiau hon, yn cael eu paratoi ‘yn fewnol’ gan 

Age Cymru, tra bo eraill yn cael eu paratoi gan frand Age UK a - gan 

ddibynnu ar y pwnc - maent naill ai’n cynnwys gwybodaeth sy’n berthnasol 

yng Nghymru a Lloegr, neu sy’n berthnasol i’r DU gyfan. 

Manylion cyswllt 

Cyngor Age Cymru  

Ffôn: 08000 223 444  

E-bost: advice@agecymru.org.uk 

Gwefan: www.agecymru.org.uk  

 

 

    

 

www.facebook.com/agecymru   
 

 
www.twitter.com/agecymru 
 

http://www.ageuk.org.uk/
http://www.ageni.org/
http://www.agescotland.org.uk/
mailto:advice@agecymru.org.uk
http://www.agecymru.org.uk/
http://www.facebook.com/agecymru
http://www.twitter.com/agecymru
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www.youtube.com/agecymru 

Cysylltwch â ni os hoffech: 

 Archebu copïau o unrhyw daflenni gwybodaeth neu ganllawiau 

gwybodaeth.  

 Cyngor pellach os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei angen 

arnoch yn y daflen ffeithiau hon.  

 Manylion am eich mudiad Age Cymru lleol agosaf. 

Ymwadiad a gwybodaeth am hawlfraint 

Nid yw’r daflen ffeithiau hon yn ddatganiad cynhwysfawr o’r gyfraith ar y 

pwnc hwn.  Nid yw Age Cymru yn gallu rhoi cyngor cyfreithiol nac ariannol i 

unigolion ac efallai bod rhai rheolau wedi newid ers cyhoeddi’r daflen 

ffeithiau hon.   

Sylwer, os gweler yn dda, nad yw’r ffaith fod asiantaethau, cwmnïau, 

cynnyrch, gwasanaethau neu gyhoeddiadau wedi’u henwi yn y daflen 

ffeithiau hon yn golygu bod Age Cymru yn eu hargymell na’u cefnogi.  Tra 

gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb, ni ellir dal Age Cymru yn gyfrifol 

am gamgymeriadau neu hepgoriadau.   

© Age Cymru 2018.  Cedwir pob hawl.  Gall mudiadau Age Cymru lleol 

atgynhyrchu’r daflen ffeithiau hon, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, heb ei 

newid, gan roi cydnabyddiaeth ddyledus i Age Cymru. Ni chaniateir 

atgynhyrchu’r daflen ffeithiau ar unrhyw ffurf arall heb ganiatâd ysgrifenedig 

Age Cymru. 

Mae Age Cymru yn elusen gofrestredig rhif 1128436 ac mae’n gwmni 

cyfyngedig trwy warant 6837284.  Age Cymru, Tŷ John Pathy, 13/14 Cwrt 

Neptune, Ffordd Blaen y Gad, Caerdydd, CF24 5PJ 
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