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1 Gwybodaeth am y daflen ffeithiau hon 

Mae’r daflen ffeithiau hon yn esbonio sut mae eiddo yn cael ei drin ym 

mhrawf modd ariannol awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth llety cartref 

gofal yng Nghymru. 

Mae’n cynnwys rhan benodol o’r rheolau cyffredinol ar godi ffi am ofal 

preswyl, a dylid ei darllen ar y cyd gyda thaflenni ffeithiau eraill Age Cymru 

ar godi ffi am gartref gofal, yn enwedig Taflen Ffeithiau 10w, sef Talu am le 

parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru. 

Sylwer:  Mae’r wybodaeth a roddir yn y daflen 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 15 am eu 

manylion cyswllt nhw. 

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; neu 

 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. 
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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.  

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 14 isod am fanylion cyswllt CIW.  Mae 

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

sefydliadau preifat neu berchnogion 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. 

http://www.gov.wales/topics/localgovernment/unitary-authorities
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1.2 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 ar gyfer 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.  

2 Prawf modd ariannol awdurdodau lleol ar gyfer 
darpariaeth cartrefi gofal – cyflwyniad 

Nodyn:  Asesu anghenion a chymhwyster ar gyfer gwasanaethau  

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

chymorth, er mwyn sefydlu eich bod angen cartref gofal cyn y gall eich 

helpu chi gyda chost y lle.  Nid yw’r daflen ffeithiau hon yn manylu llawer 

ynghylch y mater hwn, ond gellir dod o hyd i wybodaeth bellach yn Nhaflen 

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

pobl hŷn ag anghenion gofal yng Nghymru a Thaflen Ffeithiau 10w, sef 

Talu am le parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru. 

                                      
1 Mae’r Ddeddf yn effeithio hefyd 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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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.   

Hefyd, nid yw lefel adnoddau ariannol neu amgylchiadau eraill yn 

effeithio ar hawl person i gael asesiad o’i anghenion.  

2.1 Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau 
lleol ar y prawf modd ariannol   

Wrth gynnal asesiad ariannol ar gyfer person sydd angen symud i fyw 

mewn cartref gofal, a phennu pa ffi ddylai’r defnyddiwr gwasanaethau ei 

dalu o ganlyniad, bydd angen i bob awdurdod lleol yng Nghymru i 

gydymffurfio â’r ddogfen gyfarwyddyd ganlynol gan Lywodraeth Cymru: 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd 

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

Ebrill 2018) 

Mae gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnwys dolenni i’r ddogfen 

gyfarwyddyd hon – a dogfennau cyfarwyddyd Côd Ymarfer eraill ar: 

www.socialcare.wales/hub/sswbact-codes 

Bydd disgwyl i fwyafrif y bobl yr aseswyd eu bod angen gofal preswyl i dalu 

rhywfaint tuag at gostau eu llety a’u gofal personol.  Yn gyffredinol, bydd 

eich incwm, cynilion a’ch asedau cyfalaf eraill yn cael eu hystyried wrth 

bennu faint ddylech chi gyfrannu. 

Eiddo yw un o’r asedau cyfalaf a restrwyd yn y canllawiau Côd 

Ymarfer, fel un sy’n gymwys, o bosib, i’w gynnwys yn y prawf modd 

ar gyfer gofal preswyl.  

Byddai ffurfiau eraill o gyfalaf yn cynnwys cynilion a buddsoddiadau.  

Sylwer:  Mae yna fathau penodol o gyfalaf ac incwm y gellir eu 

hanwybyddu yn y prawf modd ariannol; neu sefyllfaoedd penodol, lle dylent 

gael eu hanwybyddu.  

Bydd y daflen ffeithiau hon yn trafod yr anwybyddiadau y dylid eu 

cymhwyso i eiddo.  

http://www.socialcare.wales/hub/sswbact-codes
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Os am wybodaeth am fathau eraill o anwybyddiad (o ran naill ai incwm neu 

gyfalaf), gweler Taflen Ffeithiau 10w gan Age Cymru, sef Talu am le 

parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru. 

2.2 Y terfyn cyfalaf 

 Ers Ebrill 2018, y terfyn cyfalaf yng Nghymru ar gyfer y prawf modd ar godi 

ffi am gartref gofal yw £40,000. 

Mae’n bosib bydd y terfyn cyfalaf yn codi eto o Ebrill 2019. 

Cyfalaf a chynilion o £40,000 ac uwch 

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

disgwyl i chi gwrdd â chost lawn eich lle mewn cartref gofal.  

Cyfalaf a chynilion islaw £40,000  

Os yw cyfanswm gwerth eich cyfalaf yn llai na £40,000, bydd yn cael ei 

anwybyddu’n llwyr ym mhrawf modd yr awdurdod ar gyfer darparu cartref 

gofal.  Fel y cyfryw, dylech chi fod yn gallu cael cymorth gan eich 

awdurdod lleol tuag at eich ffioedd cartref gofal.  

2.3 Eiddo a’r terfyn cyfalaf 

Os ydych yn berchen ar eiddo, oni bai fod yna reswm penodol yn y rheolau 

ar godi ffi iddo gael ei anwybyddu, yna bydd ei werth yn cyfrif tuag at y 

terfyn cyfalaf.  

Fodd bynnag, fel y soniwyd yn fras uchod, bydd yn bwysig sefydlu p’un ai 

bod unrhyw sail i’r eiddo i gael ei anwybyddu (naill ai ar sail orfodol, lle 

mae’n rhaid i’r awdurdod lleol i gymhwyso anwybyddiad; neu lle gellir 

gwneud achos dros gymhwyso anwybyddiad dewisol) - gweler adran 3 

isod. 

Os yw person yn gymwys i gael ei eiddo wedi’i anwybyddu yna, yn amlwg, 

gallai hyn gael effaith sylweddol ar p’un ai bydd yn gymwys i gael cymorth 

gan yr awdurdod lleol tuag at ei ffioedd gofal.   
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Sylwer:  Pan fod anwybyddiadau eiddo yn bodoli yn y canllawiau ar godi 

ffioedd, yna maent yn berthnasol i “werth prif gartref neu unig gartref y 

person” - h.y. bydd unrhyw eiddo arall yr ydych yn berchen arno yn 

ychwanegol at hyn yn cael ei ystyried yn y prawf modd.   

2.4 Prisio eiddo 

Ym mhob achos lle mae gwerth eiddo person yn cael ei gynnwys yn y 

prawf modd, bydd ei werth yn cael ei asesu fel y mae ei werth presennol 

ar y farchnad, namyn: 

 Unrhyw forgais neu fenthyciad a sicrhawyd yn ei erbyn; a  

 namyn 10% o’i werth, lle byddai treuliau ynghlwm wrth ei werthu. 

Sylwer:  Mae’r rheol 10% ar gyfer cyfrif gwerth eiddo cyn ei werthu yn 

unig. Unwaith y gwerthwyd yr eiddo, bydd y preswylydd yn cael ei drin fel 

petai ganddo gyfran wirioneddol o elw’r gwerthiant y mae’n derbyn, 

unwaith fydd unrhyw ddyledion a sicrhawyd yn ei erbyn a threuliau 

gwirioneddol y gwerthiant wedi cael eu talu.   

2.5 Darparu gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i bobl yr 
aseswyd bod arnynt angen cartref gofal  

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 mae cael mynediad atynt”2. Byddai hyn, wrth 

gwrs, yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ar y ddarpariaeth cartrefi gofal a 

thalu am ofal.  

Eiriolaeth 

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

dyletswyddau i awdurdodau lleol hefyd, 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.  

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 arbennig ar 

eiriolaeth yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) sy’n datgan, ym mhob achos: 

“Er mwyn bod â llais a rheolaeth, 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). 

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 14 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’ 

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



Taflen Ffeithiau 38w  Mehefin 2018                                                 11 o 49 

Yn y canllawiau, cynghorir awdurdodau lleol fod yn rhaid iddynt “drefnu i 

ddarparu eiriolwr proffesiynol annibynnol, pan fydd 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 gael mynediad 

at wasanaeth eiriolaeth a gynigir gan fudiad gwirfoddol, er enghraifft.   

3 Eiddo nad sy’n cael ei gynnwys yn y prawf 
modd 

3.1 Cyfnodau dros dro mewn cartref gofal 

Nid yw gwerth eich cartref yn cael ei gynnwys yn y prawf modd ar gyfer 

unrhyw gyfnod dros dro mewn cartref gofal6.  

Mae hyn ar y sail eich bod yn bwriadu dychwelyd i fyw yn yr eiddo, yn dilyn 

eich cyfnod dros dro mewn cartref gofal, felly, byddai’n annheg i gynnwys 

ei werth fel cyfalaf yn y prawf modd.   

3.2 Anwybyddiadau gorfodol 

Bydd gwerth eich hen gartref yn cael ei anwybyddu (diystyru) yn y prawf 

modd, os caiff ei breswylio “yn rhannol, neu’n gyfan gwbl fel prif gartref neu 

unig gartref”7 gan unrhyw un o’r canlynol: 

 Eich partner (gŵr, gwraig, partner sifil neu rywun sy’n byw gyda chi fel 

petai chi’n briod neu’n bartneriaid sifil)8. 

 Perthynas sy’n 60 oed neu’n hŷn (gweler y ‘diffiniadau’ isod). 

                                      
5 Yr un peth 
6 Gweler Taflen Ffeithiau 58w gan Age Cymru, sef Talu am ofal dros dro mewn cartref gofal 
yng Nghymru am wybodaeth bellach am leoedd tymor byr a dros dro mewn cartrefi gofal.  
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 Mae’r anwybyddiad yn berthnasol hefyd i “gynbartner neu bartner sifil, ac eithrio lle maent wedi dieithrio 
neu ysgaru” (gellir cymhwyso’r anwybyddiad hwn yn unig i bartner sydd wedi dieithrio neu ysgaru, os 
yw’n “unig riant â phlentyn dibynnol”) – 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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 Perthynas ifancach sy’n ‘analluog’ (gweler y ‘diffiniadau’ isod). 

 Cynbartner sydd wedi ysgaru â chi neu ddieithrio oddi wrthych, ond sy’n 

unig riant â phlentyn dibynnol. 

 Plentyn dan 18 oed yr ydych chi’n gyfrifol am ei gynnal. 

Pwysig:  Mae’r anwybyddiadau uchod ond yn berthnasol “lle mae’r eiddo 

wedi cael ei breswylio’n ddi-dor, cyn i’r person symud i fyw mewn 

cartref gofal”9 (emphasis added).  

Diffiniadau 

Mae’r term ‘perthynas’ yn cynnwys:  

 rhiant (gan gynnwys rhiant mabwysiol); 

 rhiant-yng-nghyfraith; 

 mab (gan gynnwys mab mabwysiol); 

 mab-yng-nghyfraith; 

 merch (gan gynnwys merch fabwysiol); 

 merch-yng-nghyfraith; 

 llysriant; 

 llysfab; 

 llysferch; 

 brawd neu chwaer; 

 priod, partner sifil neu bartner dibriod unrhyw un o’r rheiny a restrwyd 

uchod; 

neu: 

 tad-cu neu fam-gu; 

 ŵyr neu wyres; 

 modryb neu ewythr; 

 nith neu nai. 

Nid yw’r term ‘analluog’ wedi’i ddiffinio’n benodol yng nghanllawiau Côd 

Ymarfer Llywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, mae’n datgan “y bydd yn 

rhesymol dod i’r casgliad bod perthynas yn analluog os yw un o’r amodau 

canlynol yn berthnasol: 

                                      
9 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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(a)  mae’r perthynas yn derbyn un (neu fwy) o’r budd-daliadau lles 

canlynol”: 

 Lwfans Gweini; 

 Lwfans Byw i’r Anabl; 

 Taliad Annibyniaeth Personol; 

 Budd-dâl Analluogrwydd; 

 Lwfans Anabledd Difrifol; 

 Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog; neu  

 “budd-dâl tebyg”10. 

(b) “Nid yw’r perthynas yn derbyn unrhyw fudd-dâl perthynol i 

anabledd, ond mae ei radd o analluogrwydd yn cyfateb i’r hyn sy’n 

ofynnol i fod yn gymwys i’r fath fudd-dâl.  Mae’n bosib bydd angen 

tystiolaeth feddygol neu dystiolaeth arall o hyn, cyn bydd 

penderfyniad yn cael ei wneud p’un ai i gymhwyso’r anwybyddiad 

hwn”11. 

Cwestiynau ac ystyriaethau o ran a yw’r eiddo yn cael ei breswylio 

gan y perthynas mewn gwirionedd 

Fel y nodwyd uchod, mae’r anwybyddiadau eiddo ar gyfer perthnasau 

penodol sy’n preswylio yn eiddo preswylydd cartref gofal ond yn gymwys 

os oeddent yn byw yno’n ddi-dor, cyn i’r person symud i fyw mewn cartref 

gofal.  

Nid yw’r term ‘preswylio’, yng nghyd-destun yr anwybyddiadau yma, wedi’i 

ddiffinio’n benodol yn y canllawiau Côd Ymarfer.  Fodd bynnag, maent yn 

cynnig y cyngor canlynol i awdurdodau lleol:   

                                      
10 Os am wybodaeth bellach am y budd-daliadau a restrwyd yma, gweler y Taflenni 
Ffeithiau canlynol gan Age UK sef: 56 Benefits for people under Pension Credit age; 87 
Personal Independence Payment and Disability Living Allowance; a 34 Attendance 
Allowance 
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) 
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“Yn y mwyafrif o achosion, bydd yn amlwg p’un ai bod yr eiddo’n cael ei 

breswylio gan berthynas cymwys, fel ei brif gartref neu unig gartref, ai 

peidio.  Fodd bynnag, bydd yna rai achosion lle nad yw’n amlwg, a dylai’r 

awdurdod lleol gynnal ymchwiliad ffeithiol, i bwyso a mesur yr holl ffactorau 

perthnasol, er mwyn dod i benderfyniad.  Nid yw ymlyniad emosiynol i’r 

eiddo yn unig yn ddigonol i’r anwybyddiad i fod yn gymwys” 

(emphasis added). 

“Mae’r amgylchiadau lle nad yw’n glir yn gallu cynnwys lle mae’r perthynas 

cymwys wedi byw yn rhywle arall am reswm arbennig; er enghraifft, at 

ddibenion ei swydd, neu oherwydd iddo dreulio cyfnod yn y carchar”.  

 

Mewn sefyllfa o’r fath, “tra bod y person yn byw yn rhywle arall, er mwyn 

ymgymryd â’i swydd...yr eiddo yw ei brif gartref neu’i unig gartref o hyd.  Ni 

fyddai’n rhesymol i ystyried ei lety dros dro fel prif gartref neu unig gartref y 

person, oherwydd efallai bydd yn bwriadu dychwelyd i’r eiddo dan sylw yn 

y dyfodol.  Yn ei hanfod, mewn amgylchiadau o’r fath, mae’r perthynas 

cymwys yn preswylio’r eiddo, er nad yw’n bresennol yn gorfforol”12. 

Pe byddai un o’r perthnasau a restrwyd uchod, a fyddai’n gymwys i’r 

anwybyddiad gorfodol, yn symud i’r eiddo wedi i’r preswylydd symud i fyw 

mewn cartref gofal yna, yn gyffredinol, efallai bydd yr awdurdod lleol yn 

ystyried bod hyn yn ymgais i osgoi i’r tŷ gael ei ystyried yn y prawf modd 

(gan nad hwn yw cartref y perthynas mewn gwirionedd).  Fodd bynnag, 

mae’r canllawiau’n pwysleisio wrth yr awdurdodau nad yw hyn yn wir bob 

amser: 

Mewn sefyllfaoedd penodol “mae’n bosib bydd eiddo’n cael ei 

anwybyddu pan fydd perthynas cymwys yn symud i mewn iddo wedi 

i’r preswylydd symud i fyw mewn cartref gofal”.  

“Gall ffactorau megis amseru a phwrpas y symud fod yn berthnasol wrth 

sefydlu os mai’r eiddo hwn yw prif gartref neu unig gartref y perthynas.  

Pwrpas yr anwybyddiad yn yr amgylchiadau yma yw amddiffyn categorïau 

arbennig o bobl rhag y perygl o gael eu gwneud yn ddigartref”. 

“Dylai’r awdurdod lleol ystyried os mai’r prif reswm dros symud yw 

bod angen sicrhau bod rhywle gan y perthynas i fyw, fel ei brif gartref 

neu’i unig gartref”.  

                                      
12 Yr un peth 
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“Ni fyddai anwybyddiad yn briodol, er enghraifft, lle mae person yn symud 

i fyw mewn eiddo i ddiogelu etifeddiaeth y teulu yn unig.  Mae angen i 

awdurdodau sicrhau nad yw pobl yn cael cymorth ariannol amhriodol, ar 

draul y cyhoedd” (emphasis added)13. 

Sylwer:  Mae’r canllawiau cyfatebol ar gyfer awdurdodau lleol yn Lloegr yn 

darparu cwestiynau ychwanegol y gall fod angen i awdurdodau eu 

hystyried wrth bennu anwybyddiad, (er bod deddfwriaeth wahanol yn 

gymwys yn Lloegr- sef Care Act 2014, yn hytrach na Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)2014 - mae’r rheolau o ran anwybyddu 

eiddo a’r prawf modd ar gyfer lle mewn cartref gofal yn debyg iawn, felly, 

gall y canlynol fod yn ddefnyddiol, at ddibenion cyfeirio)14:  

 A yw eich perthynas yn preswylio mewn eiddo arall ar hyn o bryd?  

 Os oes rhywle arall gan eich perthynas i fyw, a yw’n berchen ar, neu’n 

rhentu'r eiddo hwnnw (h.y. pa mor ddiogel / parhaol ydyw?). 

 Os nad yw eich perthynas yn bresennol yn gorfforol, a oes tystiolaeth o 

fwriad pendant i ddychwelyd i, neu i fyw yn yr eiddo?  

 Ble mae eich perthynas yn talu’r Dreth Gyngor; ble mae wedi’i gofrestru 

i bleidleisio; ble mae eich perthynas wedi’i gofrestru gyda meddyg?  

 A yw pethau eich perthynas wedi’u lleoli yn yr eiddo? 

 A oes tystiolaeth bod gan eich perthynas gysylltiad corfforol â’r eiddo?” 

3.3 Anwybyddiadau dewisol 

Mae pwerau dewisol ychwanegol gan yr awdurdod hefyd, i anwybyddu 

gwerth eiddo preswylydd cartref gofal mewn sefyllfaoedd penodol, ar 

wahân i’r anwybyddiadau gorfodol a amlinellwyd uchod.  

Er enghraifft, gall pŵer dewisol fod yn briodol os mai: 

                                      
13 Yr un peth 
14 Canllawiau Statudol ar Ofal a Chymorth 2014, a nodwyd yn nhaflen ffeithiau gyfatebol 
Age UK i’r daflen ffeithiau hon, i’w defnyddio yn Lloegr – Taflen Ffeithiau 38 Treatment of 
property in the means test for permanent care home provision 
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 Yr eiddo yw “unig gartref person sydd wedi ildio ei gartref ei hun, er mwyn 

dod yn ofalwr i’r person sydd wedi symud i fyw mewn cartref gofal erbyn 

hyn” (h.y. gall fod yn berthynas dan 60 – felly, ni fyddai’r anwybyddiad 

gorfodol yn gymwys yn yr achos hwn)15. 

 Yr eiddo’n cael ei breswylio gan “gydymaith y person” (person o oed tebyg 

efallai, sydd wedi ildio ei gartref ei hun i fyw gyda’i ffrind)16. 

Fel y mae’n gwneud o ran a yw sefyllfa yn gymwys ar gyfer anwybyddiad 

gorfodol, mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn pwysleisio eto y bydd angen i 

awdurdodau i sicrhau “nad yw asedau’r person yn cael eu cynnal ar 

draul y cyhoedd”, a rhaid cydbwyso’r defnydd o’u pwerau dewisol yn 

erbyn hyn.   

Dylai’r awdurdod roi ystyriaeth unigol i geisiadau i gymhwyso anwybyddiad 

dewisol.   

Sylwer:  Enghraifft yw’r canlynol o sut all awdurdod lleol ddefnyddio eu 

pŵer anwybyddu dewisol: 

Mae Jayne yn arddangos arwyddion cynnar dementia, ond mae’n dymuno 

parhau i fyw yn ei chartref ei hun.  Ar y pryd, mae asesiad o anghenion 

gofal yr awdurdod lleol yn dangos nad yw ei anghenion gofal wedi cyrraedd 

lefel ddigonol i olygu ei bod angen eu gwasanaethau, ond fe fyddai’n elwa 

o gael peth cymorth o bryd i’w gilydd.  Mae ei ffrind gorau Penny yn ildio ei 

chartref ei hun i symud i mewn gyda Jayne.  Ar hyn o bryd, does dim 

awgrym efallai bydd angen gofal mewn cartref gofal ar Jayne.  Wedi 5 

mlynedd, mae dementia Jayne wedi cyrraedd pwynt lle mae arni angen 

llawer mwy o ofal a chymorth ac, yn dilyn asesiad o anghenion gofal 

newydd, cytunir ei bod yn gymwys i gymorth gan yr awdurdod lleol.  

Penderfynir mai cartref gofal fyddai’n gallu diwallu ei anghenion orau.  

Wedi iddi symud i fyw mewn cartref gofal, mae’r awdurdod yn defnyddio eu 

disgresiwn i gymhwyso’r anwybyddiad eiddo, oherwydd mai dyma yw prif 

gartref neu unig gartref Penny erbyn hyn17. 

                                      
15 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
16 Yr un peth 
17 Cymerwyd yr enghraifft hwn o fersiwn Age UK o Daflen Ffeithiau 38, at ddefnydd yn 
Lloegr.  Mae’r enghraifft yn tarddu o ganllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol yn Lloegr 
(fodd bynnag, bydd yr egwyddorion cyffredinol sydd wedi’u cynnwys yn yr enghraifft yr un 
mor berthnasol i’r sefyllfa yng Nghymru). 
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4 Eiddo sy’n cael ei anwybyddu ac 
amgylchiadau’n newid 

4.1 Eiddo sy’n cael ei anwybyddu oherwydd bod partner y 
preswylydd cartref gofal yn parhau i fyw yno: beth fydd 

yn digwydd os yw’r partner yn dymuno, neu ei fod 

angen, symud i rywle arall? 

 Pan fo priod, partner neu berthynas arall yn byw mewn eiddo a 

anwybyddir, mae’n bosib byddant yn dymuno symud rywbryd, i rywle’n llai 

a haws ei gadw o bosib (neu efallai bydd angen iddyn nhw eu hunain i 

symud i fyw mewn cartref gofal). 

 Fodd bynnag, mae’r anwybyddiad yn gymwys i’r eiddo ei hun yn unig – 

felly, unwaith fydd y partner wedi symud allan, o bosib, fe allai cyfran y 

preswylydd o’r cyfalaf yn yr eiddo i ddechrau cael ei ystyried yn ei asesiad 

ariannol.   

Sylwer:  Roedd canllawiau blaenorol y llywodraeth yn dynodi ei fod 

yn arfer derbyniol i’r preswylydd cartref gofal i wneud ei gyfran ef o’r 

elw, a gafwyd o werthu’r eiddo, ar gael i’w briod neu bartner sifil, 

cyhyd â bod hyn i’w galluogi nhw i brynu cartref mwy addas iddyn 

nhw eu hunain18. 

Yn ogystal, cynghorwyd awdurdodau na fyddai’n rhesymol iddynt i drin 

preswylydd fel petai wedi amddifadu ei hun o gyfalaf yn fwriadol, os oedd 

wedi defnyddio ei elw o’r gwerthiant yn y modd hwn (gweler adran 12 isod 

am wybodaeth bellach am amddifadu o gyfalaf, o ran ffioedd cartref gofal). 

Nid yw’n ymddangos bod y canllawiau presennol ar godi ffioedd – Deddf 

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

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

gwneud unrhyw sylw am y mater hwn, er y gallwch awgrymu wrth yr 

awdurdod y dylai egwyddorion tebyg barhau i gael eu dilyn19.  

                                      
18 Gallai partneriaid dibriod a pherthnasau eraill, y cafodd yr eiddo gwreiddiol ei anwybyddu 
yn eu sgîl nhw, i ofyn i gael eu trin gan yr awdurdod yn yr un modd â pherson priod, os ydynt 
yn dymuno symud.  
19 Hefyd, nid yw’r canllawiau presennol – a blaenorol – yn mynd i’r adael â’r materion cysylltiedig, megis 
sut ddylai unrhyw arian sy’n weddill wedi prynu’r eiddo i gael ei ddosrannu (rhwng y preswylydd a’i 
bartner), neu yn enw pwy ddylai’r eiddo newydd fod.   
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4.2 Beth fydd yn digwydd pan fydd y person y cafwyd yr 
anwybyddiad yn ei sgîl wedi marw? 

Unwaith eto, fel y nodwyd uchod, mae’r anwybyddiad yn gymwys i’r eiddo 

ei hun yn benodol, felly, os yw’r person a oedd yn parhau i fyw yno (wedi i’r 

preswylydd symud i fyw mewn cartref gofal) yn marw, yna bydd yr 

awdurdod lleol yn gallu dechrau ystyried gwerth yr eiddo at ddibenion y 

prawf modd ar gyfer y preswylydd cartref gofal20.  

Dyma fyddai’r achos, oni bai y dylai’r eiddo gael ei anwybyddu am unrhyw 

reswm arall.  

Hyd yn oed os nad oes unrhyw reswm arall i’r eiddo i gael ei anwybyddu yn 

y fan hon, mae’n bosib bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol i ddarparu’r 

preswylydd cartref gofal ag anwybyddiad eiddo 12 wythnos safonol, yn 

dilyn y newid mewn amgylchiadau - gweler adran 5 isod am wybodaeth 

bellach ar hyn. 

5 Yr anwybyddiad eiddo 12 wythnos 

5.1 Lle parhaol mewn cartref gofal a’r anwybyddiad eiddo 12 
wythnos 

Pan fo’r awdurdod lleol yn darparu cymorth gyda'ch lle mewn cartref 

gofal, dylai anwybyddu gwerth eich eiddo am y 12 wythnos gyntaf i 

chi fod yn breswylydd parhaol yn y cartref gofal. 

Yn dilyn y cyfnod 12 wythnos, mae’n debygol wedyn y bydd angen i 

chi hunan-ariannu eich gofal yn llawn, oherwydd bydd gwerth eich 

eiddo yn dechrau cael ei ystyried yn y prawf modd (ac yn cyfrif tuag 

at y terfyn cyfalaf o £40,000). 

Sylwer:  Mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn cadarnhau bod yr anwybyddiad 

12 wythnos yn gymwys i “werth prif gartref neu unig gartref person”.  

Fel y cyfryw, os ydych yn berchen ar unrhyw eiddo arall – er enghraifft, 

eich bod yn ei osod ar rent – bydd yr eiddo hwn yn cael ei ystyried yn syth 

ac ni fydd yn cael ei anwybyddu am 12 wythnos. 

                                      
20 Dyma fydd yr achos pwy bynnag oedd y person y cafwyd yr anwybyddiad yn ei sgîl – 
bydded yn briod y preswylydd neu’n berthynas arall, lle y cymhwyswyd yr anwybyddiad 
gorfodol; neu’n rywun y cytunodd yr awdurdod i arfer anwybyddiad dewisol.  
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Hefyd, mae’r anwybyddiad yn gymwys yn unig le mae gwerth “cyfalaf 

arall y preswylydd islaw’r terfyn cyfalaf” - h.y. hyd yn oed heb i werth 

cyfalaf eich cartref i gael ei ystyried, fe fyddai gennych gyfalaf uwchlaw’r 

terfyn o hyd, oherwydd cynilion neu asedau eraill, felly, ni fyddai’r 

anwybyddiad eiddo 12 wythnos yn cael ei gymhwyso. 

Os gwerthwyd eich eiddo o fewn y cyfnod 12 wythnos  

Yn y sefyllfa hon, bydd yr anwybyddiad yn dod i ben o ddyddiad y 

gwerthiant, a bydd yr elw’n cael ei gyfrif fel cyfalaf.  

5.2 Yr anwybyddiad eiddo 12 wythnos os mai dros dro y 
cafwyd lle mewn cartref gofal i gychwyn 

Os mai am gyfnod dros dro y buoch mewn cartref gofal i gychwyn, bydd y 

12 wythnos yn dechrau o’r dyddiad y penderfynwyd bod eich gofal yn 

barhaol.  

5.3 Pan fo eiddo a oedd yn arfer bod yn gymwys i fath 
gwahanol o anwybyddiad yn dechrau cael ei ystyried – 
yr anwybyddiad eiddo 12 wythnos 

Mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn cynghori: 

“Pan fod anwybyddiad eiddo, sy’n seiliedig ar berthynas cymwys, yn 

dod i ben yn annisgwyl oherwydd, er enghraifft, bod y perthynas 

cymwys wedi marw, neu ei fod wedi symud i fyw mewn cartref gofal”, 

yna, rhaid cymhwyso’r anwybyddiad eiddo 12 wythnos safonol bryd 

hynny, yn dilyn y newid mewn amgylchiadau.  

Sylwer:  Pan fo’r canllawiau’n cyfeirio at anwybyddiad o ran ‘perthynas 

cymwys’, maent yn cyfeirio at yr anwybyddiadau eiddo gorfodol neu 

ddewisol, o ran pobl benodol sy’n preswylio yn eiddo preswylydd cartref 

gofal, fel yr amlinellwyd yn adrannau 3.2 a 3.3 uchod. 

5.4 Disgresiwn yr awdurdod lleol i gymhwyso’r anwybyddiad 
eiddo 12 wythnos mewn amgylchiadau eraill 

Mae canllawiau Côd Ymarfer Llywodraeth Cymru yn cynghori: 
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Mae disgresiwn gan awdurdodau lleol i “ddewis cymhwyso’r anwybyddiad 

12 wythnos pan fo newid sydyn ac annisgwyl yn amgylchiadau ariannol y 

person.  Wrth benderfynu a ddylent wneud hynny, bydd yr awdurdod lleol 

eisiau ystyried amgylchiadau unigol yr achos.  Gall y fath amgylchiadau 

gynnwys gostyngiad ym mhrisiau cyfranddaliadau, neu ddyled heb ei 

ragweld”21 (emphasis added). 

5.5 Pobl sy’n hunan-ariannu eu lle mewn cartref gofal yn 
llawn i gychwyn –  a yw’r anwybyddiad eiddo 12 wythnos 
yn gymwys yn nes ymlaen? 

Roedd canllawiau blaenorol Llywodraeth Cymru, cyn i Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 201422  ddod i rym, yn 

egluro bod yr anwybyddiad 12 wythnos yn cynnwys preswylwyr sy’n 

hunan-ariannu, sydd wedi bod yn byw, yn barhaol, mewn cartref gofal am 

fwy na 12 wythnos yn barod, ac a ddarganfu wedyn eu bod angen cymorth 

yr awdurdod lleol, oherwydd eu sefyllfa ariannol.   

 Er enghraifft, byddai hyn yn golygu pe byddech yn symud i fyw mewn 

cartref gofal yn barhaol, a’ch bod yn talu eich ffioedd gofal yn llawn o’r 

cychwyn, heb gymorth yr awdurdod lleol - h.y. oherwydd bod gennych 

ddigon o gyfalaf ‘rhydd’ i’ch cymryd chi dros y terfyn cyfalaf, heb ystyried 

gwerth eich cartref hyd yn oed – yna, dylai’r anwybyddiad 12 wythnos gael 

ei gymhwyso o’r dyddiad y gwnaethoch chi gymhwyso wedyn ar gyfer 

cymorth gan yr awdurdod lleol gyda’ch ffioedd cartref gofal (h.y. oherwydd 

bod eich cyfalaf rhydd wedi cael ei ddefnyddio i’r graddau ei fod, erbyn 

hyn, yn disgyn i lefel y terfyn cyfalaf). 

 Mae’n ymddangos nad yw’r canllawiau presennol – Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer 

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

2018) – bellach yn cydnabod y cynnig o anwybyddiad eiddo 12 

wythnos yn yr amgylchiadau yma (mae’r canllawiau ond yn mynd i’r 

afael â’r sefyllfaoedd a amlinellwyd uchod yn adrannau 5.1 i 5.4). 

                                      
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) 
22 Teitl yr hen ganllawiau oedd Arweiniad ar Godi Tâl am Lety Preswyl (CRAG) 
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5.6 Gwneud taliadau atodol a’r anwybyddiad eiddo 12 
wythnos 

Tra bod eich eiddo yn destun anwybyddiad eiddo 12 wythnos, gallwch 

wneud taliadau atodol tuag at eich taliadau cartref preswyl, o’ch adnoddau 

penodol eich hun, os yw hyn yn angenrheidiol, oherwydd eich bod wedi 

dewis byw mewn llety cartref gofal mwy drud na fyddai’r awdurdod lleol yn 

disgwyl talu tuag ato fel arfer.   

Mae’r taflenni ffeithiau canlynol gan Age Cymru yn cynnwys gwybodaeth 

bellach am daliadau atodol (yn daliadau atodol trydydd person a thaliadau 

atodol eich hun): 

 

 Taflen Ffeithiau 10w Talu am le parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru; 

 Taflen Ffeithiau 60w Cartrefi gofal yng Nghymru: dewis o lety pan fo’r 

awdurdod lleol yn cynorthwyo gyda chyllid. 

6 Materion yn ymwneud â pherchenogaeth eiddo 
a chodi ffi am gartref gofal – gan gynnwys prisio 
eiddo a berchenogir ar y cyd ac effaith bosib 
buddiant llesiannol ar y prawf modd ariannol 

6.1 Perchenogaeth eiddo 

Mae’n bosib bod yn berchennog cyfreithiol neu’n berchennog llesiannol ar 

eiddo23.   

Perchennog / perchnogion cyfreithiol eiddo yw’r bobl a restrir ar y 

gweithredoedd eiddo – dogfennau cyfreithiol sy’n dangos pwy sy’n berchen 

ar eiddo yn swyddogol – maent wedi’u cofrestru gyda’r Gofrestrfa Tir.  

                                      
23 Mae hyn yn gyfraith gan ei fod yn gymwys yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  
Mae’r sefyllfa’n wahanol yn Yr Alban. 
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Gall perchennog llesiannol eiddo fod yn rhywun nad sy’n berchen, yn 

gyfreithiol, ar unrhyw ran o’r eiddo (h.y. nid yw ei enw’n ymddangos ar y 

gweithredoedd eiddo), ond byddai ganddo hawl i gyfran o’r elw pe byddai’r 

eiddo’n cael ei werthu – gelwir hyn yn ‘fuddiant llesiannol’ yn yr eiddo.  Mae 

canllawiau Llywodraeth Cymru ar godi ffioedd yn esbonio’r mater fel a 

ganlyn:  

“Ystyr perchenogaeth lesiannol yw lle mae person yn mwynhau 

buddiannau perchenogaeth, er bod teitl yr ased yn cael ei ddal gan rywun 

arall, neu lle mae ganddo'r pŵer, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i 

bleidleisio neu ddylanwadu ar drafodyn mewn perthynas ag ased 

penodol”24. 

“Yn y rhan fwyaf o achosion... yr un person / pobl fydd y perchennog, neu’r 

perchnogion, cyfreithiol a llesiannol”. – hynny yw, mae’r perchennog / 

perchnogion cyfreithiol yn berchen hefyd ar holl fuddiant llesiannol yr 

eiddo25.  Er enghraifft, cwpl a brynodd eiddo, gyda’r ddau’n cyfrannu’r un 

faint tuag at y morgais, y mae enw’r ddau ar y gweithredoedd eiddo, a 

does neb arall o gwbl wedi bod yn cyfrannu’n ariannol tuag at yr eiddo. 

Fodd bynnag, mae’r achosion lle gallai fod yna wahaniaethau rhwng 

perchenogaeth gyfreithiol a pherchenogaeth lesiannol (ac felly, lle gallai 

buddiant llesiannol gael ei sefydlu) yn cynnwys lle mae tystiolaeth bod 

rhywun nad yw’n berchennog cyfreithiol wedi: 

 Cyfrannu tuag at bris prynu’r eiddo.  

 Talu’r morgais i gyd ar yr eiddo yn y gorffennol (ond efallai mai perthynas / 

perthnasau eraill sy’n berchen ar yr eiddo erbyn hyn, megis mab neu 

ferch).  

 Cyfrannu tuag at bris prynu’r eiddo, neu tuag at dalu’r morgais ar yr eiddo 

(naill ai tuag at y rhandaliadau misol, neu dalu swm un taliad oddi ar y 

morgais sydd heb ei dalu). 

 Talu am waith atgyweirio neu altradau sylweddol i’r eiddo.   

Yn asesiad ariannol yr awdurdod lleol ar gyfer pennu ffioedd cartref 

gofal, gall buddiant llesiannol mewn eiddo fod yn bwysig iawn – 

gweler adrannau 6.2 i 6.5 isod. 

                                      
24 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
25 Yr un peth 
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Sylwer:  Os prynwyd eiddo yn unol â chynllun ‘hawl i brynu’ tŷ cyngor, am 

bris gostyngol, efallai bydd y person y cafwyd y disgownt yn ei sgîl yn cael 

ei drin fel petai ganddo fuddiant llesiannol, sy’n cyfateb â’r disgownt a 

gafodd, hyd yn oed os na wnaeth gyfrannu unrhyw arian tuag at brynu’r 

eiddo.   

6.2 Prisio eiddo a berchenogir ar y cyd – y rheolau a 
draethwyd yn rheoliadau Llywodraeth Cymru a’r 

dogfennau Côd Ymarfer cysylltiedig 

Sylwer:  Fel y soniwyd ar ddechrau’r daflen ffeithiau hon, Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yw’r ddeddfwriaeth 

yng Nghymru, sy’n darparu’r sylfeini i’r rheolau prawf modd ariannol ar 

gyfer cartrefi gofal.  Rhaid i bob awdurdod lleol i gadw at y rhain.  

Gwnaethpwyd ystod o reoliadau yn unol â’r Ddeddf hefyd (“deddfwriaeth 

eilaidd yw rheoliadau, i’w defnyddio pan fo angen mwy o fanylion neu 

gyfarwyddeb wrth roi Deddf ar waith”26). 

Fel sy’n arfer cyffredin gyda llawer o ddarnau o ddeddfwriaeth, mae nifer o 

ddogfennau cyfarwyddyd yn gysylltiedig â Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (yn achos y ddeddfwriaeth arbennig yma, 

fe’u gelwir nhw’n ddogfennau ‘Côd Ymarfer’).  

Mae cyfraith yn ategu’r Codau Ymarfer yma, er mwyn helpu unigolion, 

gweithwyr proffesiynol a sefydliadau i gydymffurfio â’r Ddeddf a’i 

rheoliadau cysylltiedig.  

Weithiau, bydd rhagesiamplau cyfraith achos yn esbonio ymhellach sut 

ddylid dehongli deddfwriaeth a chanllawiau mewn amgylchiadau penodol.   

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015; a 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd 

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

Ebrill 2018) 

Mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn cynghori:   

                                      
26 Deddfwriaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru: Hyb Gwybodaeth a Dysgu – ‘Rheoliadau’, gwefan 
Gofal Cymdeithasol Cymru: https://socialcare.wales/hub/sswbact-regulations (cafwyd mynediad 
ddiwethaf ar 6 Mehefin 2018) 

https://socialcare.wales/hub/sswbact-regulations
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Yn gyffredinol, “Pan fydd gan berson berchenogaeth lesiannol ar y cyd o 

gyfalaf... dylai cyfanswm ei werth gael ei rannu'n gyfartal rhwng y 

cydberchnogion ac felly dylai’r preswylydd cartref gofal gael ei drin fel 

perchennog cyfran gyfartal” at ddibenion y prawf modd ariannol. 

Dyma fydd yr achos “ac eithrio mewn achosion lle mae tystiolaeth yn 

dangos bod y person yn berchen ar gyfran anghyfartal” (emphasis 

added).  

Os felly, yna mae’r rheoliadau’n datgan mai cyfran wirioneddol y 

preswylydd o gyfanswm gwerth yr eiddo – “sy’n llai na neu, yn ôl fel y 

digwydd, mwy na chyfran gyfartal [50/50]” – fydd yn cael ei gynnwys fel 

cyfalaf yn y prawf modd ar gyfer y preswylydd cartref gofal27. 

O ran y prisiad ddylid ei gysylltu â chyfran y preswylydd o’r eiddo, mae’r 

Côd Ymarfer yn cynghori “y gwerth cyfredol ar y farchnad fydd y pris y 

byddai prynwr bodlon yn ei dalu”, er bod y geiriad yma yn y canllawiau’n 

cyfeirio at bob math o asedau (ac nid eiddo yn benodol).  

Fel y cyfryw, mae’r canllawiau’n mynd ymlaen i ddweud “Bydd y ffordd y 

cadarnheir y gwerth ar y farchnad yn dibynnu ar y math o ased a 

ddelir”, yn ogystal â’r ffordd y perchenogir ef, o bosib, – gweler isod. 

Sylwer:  Cynghorir awdurdodau lleol “lle bo angen prisiad manwl gywir”, 

gan gynnwys cyfrif gwerth ar y farchnad ar gyfer rhan y preswylydd mewn 

eiddo a berchenogir ar y cyd, rhaid i’r awdurdod ofyn i “brisiwr proffesiynol” 

i ddarparu’r prisiad hwn28 – gweler hefyd adrannau 6.3 i 6.5 isod. 

 

 

6.3 Y rheswm y perchenogir yr eiddo ar y cyd a 
pherthnasedd posib hyn o ran y prawf modd ariannol ar 

gyfer codi ffi am gartref gofal 

Bwriad pobl sydd wedi ‘creu ymddiriedolaeth’   

                                      
27 2015 Rhif. 1844 (W. 272) GOFAL CYMDEITHASOL, CYMRU: Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad 
Ariannol) (Cymru) 2015, Llywodraeth Cymru  
28 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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Pwysig:  Nid yw Age Cymru yn gallu cynnig cyngor cyfreithiol ar eiddo na 

chyfraith ymddiriedolaethau, felly, dylid gweld gwybodaeth yn yr adran hon 

fel egwyddorion cyffredinol yn unig, ac ni ddylid ei thrin fel cyngor cyfreithiol 

terfynol.   

Pan berchenogir eiddo ar y cyd, yn ei hanfod, perchenogir ef ‘mewn 

ymddiriedolaeth’ mewn termau cyfreithiol – h.y. mae pob perchennog yn 

ei ddal mewn ymddiriedolaeth i’r perchnogion eraill.  Fel y cyfryw, yn yr 

adran hon o’r daflen ffeithiau, dylid darllen y gair ‘ymddiriedolaeth’ yng 

nghyd-destun y term cyfreithiol hwn.  

Felly, lle bo’r ddeddfwriaeth yn sôn am fwriad pobl sydd wedi ‘creu 

ymddiriedolaeth’ – fel y trafodir isod – mae’n golygu bwriad y rheiny sydd 

wedi gwneud y trefniant cyfreithiol i fod yn berchen ar yr eiddo ar y cyd.      

Er mwyn i’ch buddiant llesiannol chi mewn eiddo a berchenogir ar y 

cyd i fod o werth i brynwr bodlon ar y farchnad agored (h.y. ‘gwerth ar 

y farchnad’), rhaid eich bod yn gallu gwireddu’r gwerth hwn. 

Sylwer:  Roedd y geiriad, yn unol â chanllawiau hŷn Llywodraeth Cymru (a 

ddisodlwyd yn Ebrill 2016 gan y dogfennau Côd Ymarfer y cyfeirir atynt yn 

y daflen ffeithiau hon), yn mynd i’r afael â buddiant llesiannol yng nghyd-

destun eiddo a rennir ymhlith perthnasau.  Roedd yn awgrymu gallai 

gwerth cyfran preswylydd cartref gofal o eiddo a berchenogir ar y cyd ‘fod 

yn ddim mewn gwirionedd’, at ddibenion y prawf modd ariannol, oherwydd 

ei bod yn annhebygol byddai ‘dieithryn’ yn dymuno prynu rhan o eiddo 

mewn amgylchiadau o’r fath. 
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Fodd bynnag, roedd llawer o awdurdodau lleol yn anghytuno â’r 

dehongliad hwn, gan ddadlau bod “y gosodiad mewn canllawiau blaenorol, 

efallai byddai’n ‘annhebygol iawn byddai unrhyw ‘ddieithryn’ yn fodlon 

prynu rhan o’r eiddo’ yn agored i’w herio”29. 

Nid yw’n ymddangos bod y rheoliadau a’r canllawiau Côd Ymarfer 

presennol yn cyfeirio o gwbl at yr enghraifft ddamcaniaethol uchod, o ran 

buddiant llesiannol ac eiddo a berchenogir ymhlith aelodau’r teulu; y 

posibilrwydd o brisiad ‘yn ddim’; neu unrhyw gyfeiriadau at y gwahanol 

ddehongliadau o’r hen gyfarwyddyd a chyfraith achos perthnasol.  Yn syml, 

mae’r Côd Ymarfer cyfredol yn cynghori awdurdodau lleol fel yr 

amlinellwyd uchod yn adran 6.2 (“y gwerth cyfredol ar y farchnad fydd y 

pris y byddai prynwr bodlon yn ei dalu”; “Bydd y ffordd y cadarnheir y 

gwerth ar y farchnad yn dibynnu ar y math o ased a ddelir” a lle bo “prisiad 

manwl gywir yn ofynnol...rhaid i’r awdurdod ofyn i brisiwr proffesiynol i 

wneud hyn). 

Tybir bo cyfraith achos a sefydlwyd eisoes yn y maes hwn - yn ymwneud 

â gwerth cyfredol ar y farchnad cyfran rhywun sy’n berchen ar eiddo 

ar y cyd, i brynwr bodlon - yn parhau i fod yn berthnasol, ac fe’i 

hamlinellwyd isod. 

Cyfraith achos perthnasol i eiddo a berchenogir ar y cyd a ph’un ai 

gall cyfran preswylydd cartref gofal gael ei gynnwys yn y prawf modd  

Fel y soniwyd uchod, mae awdurdodau lleol eisoes wedi dadlau byddai’n 

bosib i breswylydd cartref gofal i wireddu gwerth ei gyfran mewn eiddo a 

berchenogir ar y cyd.  Mae hyn ar y sail: 

                                      
29 Clements, L and Thompson, P (2011). Community Care and the Law (5th edition), Legal 
Action Group.  Enw’r canllawiau blaenorol oedd Arweiniad ar Godi Tâl am Lety Preswyl 
(CRAG).  Roedd y canllawiau – a’r heriau i’w ddehongliad – yr un fath yn Lloegr hefyd, ac 
nid oedd yn sefyllfa a oedd yn unigryw i Gymru.  Roedd y dyfyniad cyfan gan CRAG mewn 
perthynas â lle mae buddiant llesiannol mewn eiddo’n cael ei rannu ymhlith perthnasau fel a 
ganlyn: “bydd gwerth buddiant y preswylydd [cartref gofal] yn cael ei ddylanwadu’n drwm 
gan y posibilrwydd o farchnad ymhlith ei gyd-fuddiolwyr [y bobl eraill sydd â buddiant yn yr 
eiddo].  Os nad oes unrhyw berthynas arall yn fodlon prynu buddiant y preswylydd, mae’n 
annhebygol iawn byddai unrhyw ‘ddieithryn’ yn fodlon prynu rhan o’r eiddo, oni bai fod y 
manteision ariannol yn llawer mwy na’r risgiau a’r cyfyngiadau sy’n gysylltiedig.  Mewn 
amgylchiadau o’r fath, gallai gwerth y buddiant, i brynwr bodlon hyd yn oed, i fod yn ddim 
mewn gwirionedd”.  Mewn geiriau eraill, mewn llawer o achosion, perthynas yw’r unig brynwr 
tebygol ac, os nad oes unrhyw un ohonynt yn dymuno prynu buddiant y preswylydd, gellir 
dadlau, mewn gwirionedd, nad oes unrhyw brynwr posib, ac felly byddai gwerth cyfran y 
preswylydd yn fach iawn – neu’n ddi-werth mewn gwirionedd – at ddibenion y prawf modd 
ariannol.  Mae gwerth buddiant person yn dibynnu p’un ai byddai’r person yn gallu ei werthu 
a ph’un ai byddai rhywun yn dymuno ei brynu mewn gwirionedd.  
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“bron yn ddieithriad, fe allai fod yna brynwr bodlon, ar y sail y byddai 

prynwr lled ddeallus yn ymwybodol wedi prynu, fe fydd ganddo 

hawliau fel cydberchennog, sy’n cynnwys yr hawl [trwy Ddeddf 

Ymddiriedolaethau Tir a Phenodi Ymddiriedolwyr 1996] i wneud cais 

i’r llys am werthu [yr eiddo]”30.  

Pe byddai’r fath gydberchennog yn bodoli, a’i fod yn ceisio gorfodi 

gwerthiant, fe fyddai’r llys yn archwilio nifer o ffactorau, gan gynnwys:    

 a.)  

“bwriad y person neu bersonau (os o gwbl) a greodd yr ymddiriedolaeth [ar 

y dyddiad y prynwyd y cartref]” a 

 b.)  

“y dibenion y delir yr eiddo sy’n ddarostyngedig i’r ymddiriedolaeth”31.  

Mae pwynt ‘b’ uchod yn ymwneud â’r pwrpas y sefydlwyd yr 

ymddiriedolaeth.  Mae p’un ai mai’r pwrpas o hyd yw ymgynnal (h.y. 

mae’n bodoli ac yn parhau o hyd), ar adeg y prawf modd ariannol, yn 

ganolog i briodoli gwerth i fuddiant llesiannol y preswylydd.  Mae hyn 

oherwydd gallai greu rhwystr i werthiant gorfodol bwriadus ar ôl ei brynu.  

“Mae pa mor hawdd bydd gwerth yr ased (h.y. cyfran yn yr eiddo) yn cael 

ei wireddu yn y dyfodol yn dibynnu i raddau helaeth ar yr amgylchiadau lle 

mae’r buddiant llesiannol ar y cyd wedi codi.  Er enghraifft, mae yna 

wahaniaeth rhwng y sefyllfaoedd hynny lle mai pwrpas cyd-brynu eiddo yw 

rhoi cartref i’r cydberchnogion llesiannol (e.e. rhiant yn prynu eiddo gyda 

phlentyn sy’n oedolyn, a bod y ddau ohonynt yn byw yn yr eiddo) a’r rheiny 

lle mae perchenogaeth ar y cyd wedi codi oherwydd, er enghraifft, bod yr 

eiddo wedi cael ei etifeddu gan rai o’r cydberchnogion pan fu farw 

perthynas.  Mae hyn yn arbennig o wir le mae’r eiddo’n aros yn wag 

unwaith fydd y person wedi symud i fyw mewn cartref gofal”32. 

Trafodir dau achos cyfreithiol enwog – ‘Palfrey’ a ‘Wilson’ – sy’n rhoi 

cyfarwyddyd ar y pwynt hwn, at ddibenion codi ffi am ofal preswyl, dros y 

dudalen: 

                                      
30 Clements, L and Thompson, P (2011). Community Care and the Law (5th edition), Legal Action 
Group. 
31 Adran 15 (1) o Ddeddf Ymddiriedolaethau Tir a Phenodi Ymddiriedolwyr 1996, a nodwyd 
yn Clements, Luke (2017). Community Care and the Law (Sixth edition), Legal Action Group. 
32 Clements, Luke (2017). Community Care and the Law (Sixth edition), Legal Action 
Group. 
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Achos cyfreithiol:  Prif 

Swyddog Dyfarnu v 

Palfrey 

Materion allweddol:  A 

brynwyd yr eiddo i roi 

cartref i’r 

cydberchnogion – a yw 

un o’r cydberchnogion 

yn parhau i fyw yno?  

Yn achos cyfreithiol Prif Swyddog Dyfarnu v 

Palfrey, cydberchennog yr eiddo, roedd Mr Palfrey 

wedi symud i fyw mewn cartref gofal preswyl, ond 

roedd y cydberchennog arall (ei ferch) yn parhau i 

fyw yn yr eiddo.  Cododd y cwestiwn sut ddylai ei 

gyfran o gartref y teulu gael ei brisio, at ddibenion 

asesu ei hawl i Gymhorthdal Incwm. 

Prynwyd y tŷ ganddo ef a’i ferch fel cyd-denantiaid 

llesiannol.  Daeth Hobhouse LJ i’r casgliad, er nad 

oedd Mr Palfrey yn bresennol bellach: 

“Pan fo ased cyfalaf yn dŷ annedd a 

berchenogir ar y cyd, at ddibenion lletya’r 

cydberchnogion, a bod y diben hwnnw’n 

bodoli [o hyd] [h.y. bod un o’r cydberchnogion 

yn parhau i fyw yn y tŷ], does dim byd yn 

aneglur neu’n astrus yn y casgliad y gall 

cyfanswm y cyfalaf, y mae cyd-feddiant yr 

ymgeisydd o’r tŷ annedd yn ei gynrychioli, i 

ddisgyn, am y tro, i gael ei gyfrif mewn swm 

enwol [at ddibenion y prawf modd]”33.  

Felly, mewn sefyllfa o’r fath, mae’n ymddangos yn 

annhebygol byddai unrhyw gydberchennog yn 

gallu gorfodi gwerthiant (ac felly, does dim 

potensial i’r preswylydd i wireddu gwerth ei 

gyfran). 

Er, dylid nodi, yn seiliedig ar y rhesymeg hon, fe 

fyddai’r pwrpas ‘bodoli’ yn diflannu pe byddai’r 

cydberchennog, sy’n byw yn yr eiddo, yn ei adael 

rywbryd yn y dyfodol. 

 

Achos cyfreithiol:  

Wilkinson v Prif 

Yn achos cyfreithiol Wilkinson v Prif Swyddog 

Dyfarnu, etifeddodd Mrs Wilkinson ei chyfran o 

                                      
33 Prif Swyddog Dyfarnu v Palfrey (1995), nodwyd yn Clements, Luke (2017). Community 
Care and the Law (Sixth edition), Legal Action Group. 
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Swyddog Dyfarnu 

Materion allweddol:  A 

brynwyd yr eiddo ar y 

cyd am unrhyw reswm 

arall ar wahân i roi 

cartref i’r 

cydberchnogion – er 

enghraifft, a ddaeth un 

o’r perchnogion i 

feddiant ei gyfran ef yn 

yr eiddo trwy ei 

etifeddu? 

 

eiddo a berchenogir ar y cyd, pan fu farw ei mam.  

Rhodd ydoedd i Mrs Wilkinson a’i chwaer, mewn 

cyfrannau cyfartal, heb unrhyw gyfyngiad neu 

bwrpas bwriadus arall.  

Ni roddwyd yr eiddo iddynt er mwyn rhoi cartref 

iddynt.  Yma, penderfynodd Mummery LJ: 

“Nid oedd Palfrey yn awdurdod perthnasol ac 

fe allai gwerthiant gael ei orfodi [yn 

ddamcaniaethol] [gan gydberchennog]”, gan 

greu gwerth ar y farchnad i fuddiant llesiannol 

Mrs Wilkinson 34.  

Felly, ar sail y gyfraith achos hon, os yw sefyllfa 

rhywun yn ymddangos yn debyg i achos 

Wilkinson, mae’n bosib bydd yr awdurdod lleol yn 

ceisio trin y preswylydd cartref gofal fel petai 

ganddo gyfalaf ar gyfer y prawf modd, yn seiliedig 

ar werth ei gyfran o’r eiddo a berchenogir ar y cyd 

(o ystyried - byddai’r awdurdod lleol yn dadlau - 

bod yna botensial i’r preswylydd i wireddu gwerth 

ei gyfran). 

Sylwer:  Os nad ydynt wedi gwneud eisoes, 

gallwch ofyn i’r awdurdod lleol i gaffael prisiad 

proffesiynol, os ydych yn anghytuno â’r ffordd y 

maent wedi dod i’w penderfyniad; eu dehongliad 

nhw o’r rheoliadau a/neu ganllawiau; neu gyfraith 

achos perthnasol – gweler adran 6.4 isod. 

 

 
  

                                      
34 Clements, Luke (2017). Community Care and the Law (Sixth edition), Legal Action 
Group. 
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6.4 Yr angen am brisio eiddo yn broffesiynol 

Fel y trafodwyd uchod, mae’r canllawiau Côd Ymarfer ar gyfer 

awdurdodau lleol yn glir, “lle bod prisiad manwl gywir yn ofynnol, 

rhaid gofyn i brisiwr proffesiynol i ddarparu prisiad ar y farchnad 

gyfredol”. 

Mae’r canllawiau’n cynghori hefyd: 

 
“Pan fydd eiddo yn cael ei ystyried mewn asesiad ariannol, a bod 
anghydfod ynghylch ei werth, dylid anelu at ddatrys hyn mor gyflym â 
phosibl. Dylai awdurdodau lleol geisio cael prisiad annibynnol o gyfran 
lesiannol y person yn yr eiddo o fewn y cyfnod anwybyddu o 12 wythnos... 
pan fydd person wedi symud i fyw mewn cartref gofal ar sail barhaol. Bydd 
hyn yn galluogi awdurdodau lleol i gyfrif pa ffioedd ddylai person eu talu, 
neu ddyfarnu a yw'n atebol i dalu costau llawn ei ofal, cyn i'r anwybyddiad 
hwn ddod i ben”.35 (gweler adran 5 uchod am wybodaeth am yr 
anwybyddiad 12 wythnos). 

Fel y cadarnhawyd yn y dyfyniad uchod, dylai’r prisiad gael ei gynnal gan 

rywun sy’n gwbl annibynnol o’r awdurdod lleol.  Bydd y prisiad proffesiynol 

yn cael ei gynnal gan syrfëwr siartredig.   

Pwysig:  O ystyried y rhagesiamplau cyfraith achos a drafodwyd uchod, 

mae’n hanfodol bod gan y syrfëwr siartredig brofiad addas ym maes prisio 

buddiant llesiannol, a’i fod yn gyfarwydd â’r cysyniadau a amlinellwyd yn y 

gyfraith achos a'i fod yn ymwybodol o’r canllawiau Côd Ymarfer a 

rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Bydd hyn yn ofynnol er mwyn iddo allu esbonio ei resymeg yn glir.  Gallwch 

gysylltu â Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) am wybodaeth 

bellach. 

Bydd y syrfëwr yn penderfynu ar werth ar y farchnad – os oes gwerth 

-  ar gyfer cyfran y preswylydd o’r eiddo.  Yna, gallai’r awdurdod lleol 

ddefnyddio’r ffigwr hwn i gyfrif faint o gyfalaf fyddent yn trin y 

preswylydd cartref gofal fel petai ganddo ar gyfer y prawf modd.  

                                      
35 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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Dylai’r awdurdod “ystyried...yr holl ffactorau perthnasol, a dylent roi 

rhesymau priodol dros eu penderfyniad[au]” bob amser, mewn 

achosion fel y rhain36.   

6.5 Cyngor arbenigol ar eiddo a berchenogir ar y cyd a 
gwerth buddiant llesiannol rhywun 

Gallech chi ystyried cael cyngor cyfreithiol arbenigol ar y mater hwn, a all 

fod yn gymhleth, ond cofiwch holi am ffioedd cyn dechrau, i gael syniad 

p’un ai byddwch chi’n gallu fforddio’r opsiwn hwn.   

Byddai angen i chi sicrhau bod gan unrhyw gyfreithiwr y dewiswch chi 

ddealltwriaeth arbenigol o ran cyfraith gofal cymunedol a/neu gyfraith 

eiddo.  

Mae Taflen Ffeithiau 43 gan Age UK, Getting legal advice yn cynnwys 

gwybodaeth bellach am ddod o hyd i gyfreithiwr, gan gynnwys sefydliadau 

a allai gael peth cyngor cychwynnol i chi, yn rhad ac am ddim.  

7 Symud i fyw mewn cartref gofal pan eich bod yn 
berchen ar eiddo – effaith / effeithiau ar Gredyd 
Pensiwn 

Os ydych yn derbyn Credyd Pensiwn (PC), bydd gwerth eich cartref yn 

cael ei anwybyddu yn y prawf modd ar gyfer y budd-dâl hwn am gyfnodau 

o ofal preswyl dros dro. 

Os ydych yn breswylydd parhaol mewn cartref gofal, gellir anwybyddu 

gwerth eich eiddo am hyd at 26 wythnos (neu’n hirach os yn rhesymol), 

cyhyd â bod camau’n cael eu cymryd i’w werthu.  Gallwch barhau i 

dderbyn PC yn ystod y cyfnod hwn, os ydych yn gymwys, yn seiliedig ar 

eich incwm a’ch cyfalaf, heblaw am eich hen gartref.  

                                      
36 Clements, Luke (2017). Community Care and the Law (Sixth edition), Legal Action 
Group. 
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Os ydych chi wedi symud i fyw mewn cartref gofal yn barhaol, ond nad yw 

eich tŷ ar werth, yn gyffredinol, bydd gwerth eich buddiant yn eich hen 

gartref yn cael ei gynnwys yn y prawf modd ar gyfer PC, oni bai fod eich 

partner neu berthynas yn parhau i fyw yn eich hen gartref.  Yn yr achos 

hwn, bydd yr eiddo’n cael ei anwybyddu gan y Gwasanaeth Pensiwn, yn 

unol â rheolau tebyg i’r rheiny a ddefnyddir gan yr awdurdod lleol (er, yn 

arwyddocaol, does dim anwybyddiad dewisol yn unol â rheolau’r 

Gwasanaeth Pensiwn – felly, os yw’r awdurdod lleol wedi defnyddio’u 

disgresiwn i anwybyddu gwerth eich cartref, neu eu bod wedi trefnu 

taliadau gohiriedig, yna, bydd yn dal i gael ei ystyried ar gyfer PC).  

Gweler Taflen Ffeithiau 48 gan Age UK, Pension Credit am wybodaeth 

bellach. 

8 Asedau busnes a’r prawf modd ariannol 

Cyn Ebrill 2016, roedd rheolau codi ffioedd awdurdodau lleol ar gyfer 

darpariaeth cartrefi gofal wedi’u cynnwys yn yr Arweiniad ar Godi Tâl am 

Lety Preswyl (CRAG).  Roedd yr arweiniad yn cynghori awdurdodau am y 

modd y dylent ddefnyddio eu disgresiwn, yn y prawf modd, i anwybyddu 

gwerth cyfalaf asedau busnes, am ‘gyfnod rhesymol’ o amser, cyhyd â bod 

camau’n cael eu cymryd i wireddu’r gwerth cyfalaf.  Fe’u cynghorwyd 

hefyd, os na ddangoswyd bwriad di-oed i wireddu gwerth cyfalaf yr asedau 

busnes, yna gellid ystyried eu gwerth 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, tybir bod yr un egwyddor yn gymwys o hyd: h.y. Dylai 

awdurdod lleol weithredu anwybyddiad dros dro ar gyfer yr asedau busnes, 

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

Sylwer:  Mae anwybyddiad wedi’i restru yn y canllawiau cyfredol, o 26 

wythnos fan lleiaf, ar gyfer asedau unrhyw fusnes a berchenogir (neu a 

berchenogir yn rhannol) gan breswylydd cartref gofal newydd, sydd wedi 

gorfod rhoi’r gorau i waith hunangyflogedig oherwydd salwch neu 

anabledd.  Fodd bynnag, mae hyn yn y tymor byr, lle mai’r bwriad yw 

dychwelyd i weithio eto yn y dyfodol pan fydd y person yn gallu 

gwneud hynny – felly, bydd yr anwybyddiad yn gymwys yn y sefyllfa hon 

yn unig, ac nid i breswylwyr parhaol.   
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9 Cartrefi parc / cartrefi symudol 

Gall fod yn anodd gwybod p’un ai dylai mathau penodol o eiddo, megis 

cartrefi parc (a elwir hefyd yn gartrefi symudol), i gael eu cynnwys yn y 

prawf modd ar gyfer gofal preswyl.  Mae yna ragdybiaeth gyffredinol yn y 

Côd Ymarfer y dylai unrhyw asedau cyfalaf cymwys i gael eu cynnwys, 

ochr yn ochr ag incwm cymwys. 

Fodd bynnag, mae yna eithriadau hefyd mewn amgylchiadau penodol, 

megis ar gyfer yr anwybyddiadau eiddo a drafodwyd uchod; neu bethau 

personol (“teclynnau”) na ellir eu cynnwys yn y prawf modd37. 

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cynhyrchu dogfen o’r enw SDLTM 

10023 – Mobile Homes, Caravans and Houseboats38.  

Mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg defnyddiol o sut mae’r mathau yma o 

gartrefi yn cael eu trin mewn cyd-destun tebyg, a gall hyn helpu i oleuo eu 

hystyriaethau mewn sefyllfa gofal cymdeithasol i oedolion.   

Mae’n dangos fod yna sbectrwm o statws perchenogaeth, yn ogystal â 

nifer o gymhlethdodau eraill ym mhob achos – er enghraifft o ran rhannu 

perchenogaeth rhwng y cartref parc / cartref symudol ei hun a’r safle y 

mae’n sefyll arno.  Yn rhai achosion, gall gyfrif fel “eiddo symudol 

(teclynnau)”39.  

O ganlyniad, rhaid i’r awdurdod lleol i ystyried pob achos yn unigol.  

Nodyn: Cytundebau taliadau gohiriedig a chartrefi parc  

Gall fod yn bosib cytuno ar daliadau gohiriedig ar gyfer y math hwn o 

eiddo, lle mae’n gartref parhaol ac unig gartref i rywun, gan ddibynnu ar y 

trefniadau perchenogaeth.  Rhaid i’r awdurdod lleol holi’r cwestiwn:  

A oes gan berchennog y cartref parc fuddiant llesiannol yn yr eiddo a’r 

safle y gellir ei ddefnyddio, i sicrhau bod ffioedd cartref gofal yn y dyfodol 

yn cael eu talu?  

                                      
37 Mae hyn ar yr amod nad yw cyfalaf cymwys yn cael ei ddefnyddio i brynu’r pethau personol, gyda’r 
bwriad o osgoi talu ffioedd gofal asesedig – gweler adran 12 isod. 
38 www.hmrc.gov.uk/manuals/sdltmanual/sdltm10023.htm   
39 ‘HMRC internal manual: Stamp Duty Land Tax Manual – Mobile Homes, Caravans and Houseboats: 
Mobile Homes (‘Park Homes’)’, Gwefan HMRC:  
www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/stamp-duty-land-tax-manual/sdltm10023 
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Os mai na yw’r ateb, yr unig fath o ohirio sy’n bosib yw trefniant byrdymor, 

lle bo ymdrechion yn cael eu gwneud i werthu’r cartref parc.  Mae Taflen 

Ffeithiau 71 gan Age UK, Park homes yn cynnwys manylion sefydliadau a 

all fod yn arbenigo y materion a drafodwyd uchod. 

10 Gosod eich eiddo ar rent 

Mae’n bosib eich bod eisiau gosod eich eiddo ar rent, a rhoi’r incwm a 

gynhyrchwyd tuag at eich ffioedd cartref gofal.  Mae’n bosib bydd unrhyw 

un sy’n ystyried hyn, yn dymuno ceisio cyngor cyfreithiol ac ariannol yn 

gyntaf.  

Mae gwerth cyfalaf buddiant mewn eiddo sy’n cael ei osod ar rent yn dal i 

gael ei ystyried gan yr awdurdod lleol yn y prawf modd.   

Incwm rhent 

Bydd eich cyfran chi o’r incwm rhent yn cael ei gynnwys hefyd yn yr 

asesiad o’ch cymhwyster i gael cymorth gan yr awdurdod lleol gyda ffioedd 

cartref gofal.   

Sylwer:  Mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn cynghori “os yw person yn 

penderfynu gosod ei eiddo ar rent yn ystod cytundeb taliadau gohiriedig, 

dylai’r awdurdod lleol ganiatáu i’r person i gadw canran o unrhyw incwm 

rhent mae’n ei sicrhau”.  Gweler adran 11 isod am wybodaeth bellach am 

gytundebau taliadau gohiriedig. 

11 Cytundebau taliadau gohiriedig – ar gyfer pobl 
nad sy’n gallu, neu nad sydd eisiau, gwerthu eu 
heiddo i ryddhau cyfalaf i dalu eu ffioedd cartref 
gofal  

Pan fo gennych gyfalaf uwchlaw’r terfyn o £40,000, a bod disgwyl i 

chi dalu eich ffioedd cartref gofal yn llawn, gall hyn fod yn broblem os 

delir eich cyfalaf yng ngwerth yr eiddo yr oeddech yn byw ynddo fel 

eich cartref, cyn gorfod symud i fyw mewn cartref gofal.   
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 Felly, os oes gennych lai na £40,000 mewn cyfalaf sydd ar gael yn 

rhwydd, byddwch yn gallu gofyn i’r awdurdod lleol i wneud cytundeb 

taliadau gohiriedig gyda chi (cyn hyn, byddech chi’n gallu elwa hefyd o’r 

anwybyddiad eiddo 12 wythnos – gweler adran 5 uchod). 

11.1 Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gytundebau taliadau 
gohiriedig 

Mae’r canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol ar gytundebau taliadau 

gohiriedig wedi’u cynnwys o fewn yr un Côd Ymarfer â’r canllawiau Codi 

Ffioedd ac Asesiadau Ariannol.  Maent yn cynghori: 

“Trwy wneud cytundeb taliadau gohiriedig gall y person, y mae ei eiddo yn 

cael ei ystyried yn yr asesiad ariannol, oedi neu ohirio talu ei holl gostau 

gofal, neu rai ohonynt, nes yn ddiweddarach, fel nad oes gofyn iddo werthu 

ei eiddo yn syth wedi symud i gartref gofal [neu yn dilyn yr anwybyddiad 

eiddo 12 wythnos].  Mae gohirio talu’r costau yma yn gallu helpu person i 

oedi’r angen i werthu ei gartref, ar adeg digon anodd (neu’n argyfwng hyd 

yn oed) iddo a’i deulu, wrth drosglwyddo i ofal preswyl”40.  Gall cytundeb 

o’r fath helpu’r person sy’n ceisio gwerthu ei gartref hefyd, ond sy’n cael 

trafferth dod o hyd i brynwr.  

Dylai awdurdodau lleol awgrymu wrth bobl efallai byddant “eisiau ystyried 

cymryd cyngor ariannol annibynnol, cyn ymrwymo i gytundeb 

taliadau gohiriedig”41. 

Nodyn: Gwybodaeth a chyngor ar gytundebau taliadau gohiriedig  

Fel y soniwyd uchod yn adran 2.5, mae Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswyddau ar 

awdurdodau lleol, i ddarparu gwasanaethau gwybodaeth a chyngor yn 

ymwneud â gofal a chymorth.  Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth 

“yn ymwneud ag argaeledd cytundeb[au] taliadau gohiriedig”.  

                                      
40 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
41 Yr un peth 
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Rhaid i’r awdurdod i gynghori pobl “a allai elwa o, neu fod yn gymwys i, 

gytundeb taliadau gohiriedig...am sut mae’r cytundebau’n gweithio”; 

“traethu’n glir pa gostau gofal fyddai’n cael eu gohirio, a’i gwneud hi’n glir y 

bydd yn rhaid eu had-dalu yn ddiweddarach”42.  

Os oes rhywun yn ystyried gwneud cytundeb taliadau gohiriedig, dylai’r 

awdurdod lleol dynnu ei sylw at ystyriaethau megis, sut fydd ef yn 

“cynllunio i ddefnyddio, cynnal a chadw, ac yswirio ei eiddo yn ystod y 

cytundeb; hynny yw, p’un ai ei fod yn dymuno ei osod ar rent, ei baratoi i’w 

werthu, neu ei adael yn wag am gyfnod”.  Yn ogystal, dylai’r awdurdod “roi 

gwybod os yw’n bwriadu gosod amodau ar sut mae’r eiddo’n cael ei gynnal 

a’i gadw, neu’i ddefnyddio tra bo unrhyw gytundeb yn ei le43. 

11.2 Sut fydd y cytundeb taliadau gohiriedig yn gweithio  

 Wrth wneud cytundeb taliadau gohiriedig, bydd yr awdurdod lleol yn cyfrif 

faint fyddech chi’n gallu cyfrannu tuag at gost eich gofal, fel petai eich 

eiddo ddim yn bodoli (neu ei fod wedi’i anwybyddu yn y prawf modd) – h.y. 

byddai’r awdurdod yn cyfrif faint allech chi fforddio talu tuag at y ffi cartref 

gofal cyffredinol, yn seiliedig ar lefel eich incwm sydd ar gael yn hawdd, 

megis eich Pensiwn y Wladwriaeth a/neu bensiwn preifat (fel arfer, cyfeirir 

at hyn fel ‘cyfraniad asesedig’ y person44). 

Yna, bydd yr awdurdod lleol yn talu’r gwahaniaeth rhwng eich cyfraniad 

asesedig chi a phris y contract y maent wedi’i gytuno gyda’r cartref ar gyfer 

eich gofal.  Felly, yr holl gyfraniadau wythnosol / misol yma gan yr 

awdurdod lleol, wedi’u hychwanegu at ei gilydd fydd hyn – na fyddent wedi 

gorfod eu talu fel arall, pe byddai’r cyfalaf o’ch eiddo chi wedi bod ar gael i 

chi – y bydd angen eu had-dalu yn ddiweddarach, pan fydd eich eiddo 

wedi cael ei werthu.   

 Rhaid i’r awdurdod lleol i ddarparu copi papur o’r cytundeb taliadau 

gohiriedig i unrhyw ddefnyddiwr gwasanaethau sy’n penderfynu 

gwneud cytundeb o’r fath.  

                                      
42 Yr un peth 
43 Yr un peth 
44 Gweler Taflen Ffeithiau 10w gan Age Cymru, sef Talu am le parhaol mewn cartref gofal 
yng Nghymru am wybodaeth gyffredinol am sut mae awdurdodau lleol yn cyfrif cyfraniadau 
asesedig ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau.   
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Gosod tâl ar yr eiddo 

Gyda’ch cytundeb chi, fel arfer, bydd yr awdurdod lleol yn gosod tâl 

cyfreithiol ar eich eiddo, at ddibenion sicrhau bod y swm gohiriedig yn cael 

ei ad-dalu yn ddiweddarach.  

Sylwer:  “Mewn achosion lle mae mwy nag un perchennog, rhaid i’r 

awdurdod geisio caniatâd (a chytundeb) pob perchennog, o ran gosod tâl 

ar yr eiddo.  Yna, bydd angen i bob perchennog i fod yn arwyddwyr i’r 

cytundeb codi tâl a, lle bod cydberchnogion, bydd angen iddynt gytuno i 

beidio â gwrthwynebu gwerthu’r eiddo at ddibenion ad-dalu’r swm 

gofynnol”45. 

Sicrhau bod hawl gan y preswylydd cartref gofal i gadw cyfalaf y mae 

ganddo hawl iddo  

Rhaid i awdurdodau lleol i sicrhau nad yw’r person yn defnyddio gormod o’i 

gyfalaf, a’i fod yn cael ei adael â llai na’r hyn mae’r rheoliadau ar godi 

ffioedd yn nodi y dylai gael cadw – h.y. cyfalaf hyd at lefel y terfyn cyfalaf, y 

mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn cadarnhau na ddylai gael ei roddi tuag at 

y ffioedd cartref gofal: 

Rhaid i awdurdodau “ailasesu gwerth yr...eiddo a ddefnyddiwyd fel 

sicrwydd, unwaith bydd y swm gohiriedig yn fwy na 50% o’r sicrwydd (ac 

yn rheolaidd wedi hynny), ac ystyried y swm hwn yn erbyn lefel y terfyn 

cyfalaf, er mwyn sicrhau bod y person yn cael ei adael â lefel yr ecwiti 

terfyn cyfalaf yn ei eiddo46. 

11.3 Llog a godir ar gytundebau taliadau gohiriedig 

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

cyfnod cyfan y cytundeb taliadau gohiriedig.  Mae canllawiau Llywodraeth 

Cymru yn cynghori: 

                                      
45 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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“Bwriedir i gytundebau taliadau gohiriedig i weithredu ar sail niwtral o ran 

costau, lle gall awdurdodau lleol adennill y costau sy'n gysylltiedig â gohirio 

costau gofal person, drwy godi llog os dymunant wneud hynny”.  Mae hyn 

“er mwyn talu am gost y cytundeb a'r risgiau ariannol i awdurdodau lleol 

sy'n gysylltiedig â benthyca”47.  

Ni all llog fod yn fwy na swm penodol 

Pan fo awdurdodau lleol yn codi llog, ni all fod yn fwy na swm penodol 

(dylai copi papur y cytundeb taliadau gohiriedig a roddir i ddefnyddwyr 

gwasanaethau – gweler uchod – fod yn rhoi manylion am y llog a godir). 

Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru yn esbonio:  

Yr uchafswm cyfradd llog cenedlaethol y gall awdurdod ei chodi yw 0.15% 

uwchlaw'r "gyfradd berthnasol". Bydd y gyfradd berthnasol yn newid bob 

chwe mis ar 1 Ionawr a 1 Mehefin, er mwyn olrhain cyfradd giltiau'r 

farchnad a nodir yn adroddiad diweddaraf y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol. 

Ar hyn o bryd, caiff yr adroddiad hwn 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 y gyfradd giltiau’r farchnad tua gwaelod y tabl o dan 

“Determinants of the fiscal forecast”, sydd wedi’i gynnwys ym mhob 

rhagolwg cyhoeddedig. Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau y caiff unrhyw 

newidiadau i'r uchafswm cyfradd cenedlaethol eu cymhwyso at unrhyw 

gytundebau y maent wedi ymrwymo iddynt (oni bai eu bod yn codi llai na'r 

uchafswm cenedlaethol eisoes).  Rhaid i gytundebau unigol hefyd gynnwys 

amodau a thelerau digonol, er mwyn sicrhau nad yw'r gyfradd llog a nodir 

mewn unrhyw gytundeb penodol yn uwch na'r uchafswm cenedlaethol”48. 

11.4 A all yr awdurdod lleol wrthod cynnig cytundeb taliadau 
gohiriedig? 

Yn gyffredinol, dylai’r awdurdod gynnig cytundeb taliadau gohiriedig i 

unrhyw un yr aseswyd eu bod angen lle mewn cartref gofal, er mwyn 

diwallu eu hanghenion, ac sydd heb adnoddau ariannol yn uwch na gwerth 

eu heiddo, a fyddai’n ddigonol i’w alluogi i gwrdd â’u ffioedd cartref gofal yn 

llawn.    
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Fodd bynnag, mae rhai enghreifftiau lle gallai'r awdurdod lleol gyfiawnhau 

gwrthod cais am gytundeb taliadau gohiriedig, megis: 

Lle bo’r awdurdod “yn methu sicrhau caniatâd person arall sydd â buddiant 

yn yr eiddo i osod tâl arno”. 

 Fel y soniwyd uchod, lle bo “cyfalaf y person, heblaw gwerth yr eiddo, 

uwchlaw’r terfyn cyfalaf” - neu le bod ganddo incwm wythnosol arbennig o 

uchel - “fel ei fod yn gallu fforddio cost y llety preswyl heb angen cytundeb”. 

 Lle bod y preswylydd cartref gofal “yn gwrthod cytuno i amodau a thelerau’r 

cytundeb taliadau gohiriedig, a gyflwynwyd iddo gan yr awdurdod.  Er 

enghraifft, gall y person fod yn methu bodloni’r amod i yswirio a chynnal a 

chadw’r eiddo mewn cyflwr da”49. 

11.5 Cytundebau taliadau gohiriedig a ‘thaliadau cost 
ychwanegol person cyntaf’ 

Sylwer:  Os ydych wedi dewis cartref gofal sy’n fwy drud na fyddai’r 

awdurdod lleol yn ei dalu fel arfer, ar gyfer rhywun sydd â’ch anghenion 

asesedig chi, rhaid iddynt wneud y 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 (a elwir hefyd yn 

‘symiau atodol’). 

Mewn amgylchiadau penodol, fodd bynnag, gall y preswylydd cartref 

gofal dalu’r gwahaniaeth ei hun  – ‘swm atodol eich hun’ yn ei hanfod, 

er bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn cyfeirio atynt fel ‘taliadau 

cost ychwanegol person cyntaf’.  Un o’r sefyllfaoedd lle caniateir 

taliadau atodol yw lle mae’r preswylydd cartref gofal wedi gwneud 

‘cytundeb taliadau gohiriedig’– gweler isod. 

Mae Taflen Ffeithiau 10w gan Age Cymru, sef Talu am le parhaol mewn 

cartref gofal yng Nghymru a Thaflen Ffeithiau 60w, sef Cartrefi gofal yng 

Nghymru: dewis o lety pan fo’r awdurdod lleol yn cynorthwyo gyda chyllid 

yn cynnwys mwy o wybodaeth, yn gyffredinol, am symiau atodol.   
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Gallwch dalu swm atodol eich hun, lle eich bod wedi gwneud cytundeb 

taliadau gohiriedig gyda’r awdurdod, gan ddefnyddio enillion, incwm a 

chyfalaf gohiriedig.  

Mae’n bosib byddwch chi yn gallu defnyddio gwerth yr eiddo sy’n 

destun cytundeb taliadau gohiriedig hefyd, gyda’r amod bod yn rhaid 

eich gadael â chyfanswm adnoddau cyfalaf i werth y terfyn cyfalaf, a 

lle bo gwerth yr eiddo’n cael ei ddefnyddio fel “sicrwydd cyfochrog” 

ar gyfer symiau atodol, bydd cyfanswm y swm atodol yn cael ei 

ychwanegu at eich cyfraniadau gohiriedig.   

Mae disgresiwn gan yr awdurdod lleol, o ran p’un ai gellir caniatáu i chi 

dalu symiau atodol eich hun yn eich amgylchiadau chi.   

Fel arfer, byddant yn ystyried p’un ai eich bod yn debygol o allu cwrdd â’r 

gost yn llawn, gan gynnwys y swm atodol, ar gyfer eich cyfnod mewn 

cartref gofal, o’ch incwm a’ch cyfalaf (gan gynnwys gwerth eich eiddo), heb 

angen troi at yr awdurdod lleol am gymorth ariannol yn y dyfodol (neu fel y 

mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn dweud “bydd yr awdurdod lleol yn 

ystyried p’un ai bod y cyfanswm a geisir fel cytundeb taliadau gohiriedig yn 

briodol i werth y sicrwydd sydd i’w ddefnyddio ar gyfer y cytundeb”). 

11.6 Os bydd y preswylydd cartref gofal yn marw tra bo’r 
cytundeb taliadau gohiriedig ar waith 

Mae’r canllawiau Côd Ymarfer yn cynnwys cyngor ar y mater hwn, fel a 

ganlyn: 

“Os caiff cytundeb ei derfynu yn sgîl marwolaeth person, rhaid i’r swm sy'n 

ddyledus i’r awdurdod lleol i gael ei dalu o’r ystâd, neu gan drydydd 

person.  Gall aelod o deulu’r person, neu drydydd person, ad-dalu’r ddyled 

i’r awdurdod lleol trwy ddull arall o ad-dalu os ydynt yn dymuno, er mwyn 

osgoi gwerthu’r eiddo y sicrhawyd y cytundeb taliadau gohiriedig arno.  Lle 

eu bod yn gwneud hynny, rhaid i’r awdurdod lleol i dderbyn dull arall o dalu 

yn yr achos hwn, ar yr amod fod y taliad yn cynnwys y swm llawn sy’n 

ddyledus i’r awdurdod lleol.  Gall ysgutor yr ewyllys neu Weinyddwr yr 

Ystâd benderfynu sut gaiff y swm sy'n ddyledus ei dalu”50. 
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12 ‘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 ar gyfer 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, 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 waredu’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”51. 

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. 
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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)52.  

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 digwydd. 

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”53. 

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. 

13 Pwerau’r awdurdod lleol i gasglu dyledion 

Os ydych yn amharod i dalu eich cyfraniad asesedig, naill ai nawr neu yn y 

dyfodol – a’ch bod yn berchen ar eiddo nad sy’n gymwys i gael ei 

anwybyddu – yna gall yr awdurdod lleol fynd â chi i gyfraith, er mwyn creu 

‘arwystl cyfreithiol’ yn erbyn gwerth yr eiddo.  Trwy wneud hyn, gallant 

adennill yr arian pan werthir yr eiddo.  
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Sylwer:  Mae’r uchod yn ymwneud â sefyllfaoedd lle mae person, yn 

fwriadol, yn anfodlon talu ei gyfraniad asesedig tuag at ei ffioedd cartref 

gofal.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn pwysleisio wrth awdurdodau 

lleol nad dyma’r rheswm o hyd pan fo dyled yn cronni: 

“Pan fydd person yn cronni dyled, dylai'r awdurdod lleol gymryd pob cam 

rhesymol i ganfod pam mae hyn wedi digwydd, a rhaid iddynt beidio â 

thybio bod y person yn peidio â thalu ffi a osodir am ofal a chymorth...a dim 

ond pan fydd yn amlwg mai o ganlyniad i benderfyniad bwriadol person i 

beidio â thalu y dylai ystyried adennill y ddyled”. 

Hefyd, “Wrth gynllunio eu system adennill dyledion, dylai awdurdodau lleol 

fod yn ymwybodol o'r grŵp cleientiaid y maent yn ymdrin ag ef”.  Er 

enghraifft, gall hyn fod yn bobl “sydd â nam corfforol neu nam ar y 

synhwyrau a / neu yn bobl eiddil, hŷn.  Felly, rhaid i bob system adennill 

dyledion gael eu cynllunio gyda dealltwriaeth lawn o anghenion a 

nodweddion y cleientiaid hyn, o gofio gall prosesau asesu ariannol a chodi 

ffioedd fod yn ddryslyd a chymhleth.  Felly, mae adennill dyledion oddi ar y 

rhai sydd yn y sefyllfa hon yn fater sensitif, o ystyried eu bod yn hyglwyf o 

bosibl, a chyfrifoldeb awdurdod lleol, yn y pen draw, i ddiwallu 

anghenion”54. 

14 Sefydliadau defnyddiol 

 Mudiadau Age Cymru (lleol) 

 Mae’n bosib gall eich Age Cymru lleol ddarparu cyngor a chymorth ar 

amrywiol faterion yn ymwneud â’r ddarpariaeth cartrefi gofal.  Maent hefyd 

yn cynnig gwasanaeth eirioli.   

 Ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 08000 223 444;  

 E-bostiwch: advice@agecymru.org.uk; neu   

 Ymwelwch â gwefan Age Cymru: www.agecymru.org.uk 
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 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 

E-bost: info@firststopadvice.org.uk 

Gwefan: www.eac.org.uk 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru.  

Ffôn: 03442 640670  

E-bost: ask@olderpeoplewales.com 

Gwefan: www.olderpeoplewales.com 

 

 

mailto:ciw@gov.wales
http://www.careinspectorate.wales/
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mailto:ask@olderpeoplewales.com
http://www.olderpeoplewales.com/
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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 

 

 

15 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, am ddim, 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 
 

www.youtube.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
http://www.youtube.com/agecymru
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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 

Llawr Gwaelod, Tŷ Mariners  

Uned A, Llys Trident  

Heol East Moors  

Caerdydd 

CF24 5TD 
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Hoffem roi’r diweddaraf i chi am ein gwaith hanfodol.  Ticiwch, neu rhowch 

gylch am, y meysydd mae gennych ddiddordeb ynddynt, os gwelwch yn 

dda: Y Celfyddydau [  ] Ymgyrchoedd [  ] Digwyddiadau [  ] Codi Arian [  ] 

Gwybodaeth a Chyngor [  ] Polisi / Materion Cyhoeddus [  ] 

Gweithgareddau Corfforol [  ] Gwirfoddoli [  ] 

 

A hoffech chi glywed gennym, ticiwch, neu rhowch gylch am, y meysydd 

perthnasol – trwy’r post [  ] ar e-bost [  ] dros y ffôn [  ] pob un o’r rhain [  ] 

 

Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.  Ffoniwch 029 2043 1555         

e-bostiwch unsubscribe@agecymru.org.uk neu ticiwch / rhowch gylch am y 

blwch hwn [  ] 

 

Byddwn yn cadw eich manylion ar gronfa ddata ddiogel, ac ni fyddwn yn 

rhannu eich manylion gydag unrhyw sefydliadau eraill, oni bai fod gofyn i ni 

yn ôl y gyfraith. 
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