
 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 
13 Chwefror 2023 

SL(6)318 – Cod 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 

Gweithdrefn: Drafft Negyddol 
Cyhoeddir y Cod Ymarfer hwn o dan adran 145 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. Rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau 
cymdeithasol, weithredu yn unol â’r gofynion a geir yn y Cod hwn. 

Mae’r Cod diwygiedig hwn wedi ei ddiwygio i adlewyrchu nifer o gynlluniau cymorth ariannol 
newydd drwy ychwanegu at y rhestr o fathau o gyfalaf y dylid eu diystyru’n llawn yn yr asesiad 
ariannol ar gyfer codi ffioedd am bob math o ofal a chymorth.  

Darnau newydd o ddeddfwriaeth mewn meysydd heb eu datganoli a gyflwynwyd gan 
Lywodraeth y DU yw'r cynlluniau hyn sy’n gwneud taliadau i unigolion ac aelwydydd i'w 
cefnogi yng nghyd-destun y pwysau presennol ar gostau byw sy'n deillio o gynnydd mewn 
prisiau ynni.  

Mae'r cynlluniau cymorth ariannol newydd sydd i’w hychwanegu at y Cod yn cynnwys: 

• taliadau a wneir o dan y Cynllun Cymorth Biliau Ynni (EBSS) 

• taliadau Incwm Isel neu Gostau Byw i’r Anabl a wneir o dan Ddeddf Nawdd Cymdeithasol 
(Taliadau Ychwanegol) 2022  

Mae llunio Cod diwygiedig hefyd yn gyfle i ychwanegu cyfeiriad at ddiwygio rheoliadau gosod 
ffioedd ac asesiad ariannol sydd wedi dod i rym ers yr adolygiad blaenorol. I’r perwyl hwn, 
cyfeirir at Reoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) 
(Diwygiadau Amrywiol) 2023 yn y Cod diwygiedig fel y bo’n briodol. Ar gyfer cyflawnder y 
gwneir hyn, gan fod y rheoliadau yn diwygio’r prif reoliadau y cyfeirir atynt yn y Cod.   

Mae'r cynlluniau iawndal presennol a ganlyn wedi'u diystyru'n flaenorol mewn rheoliadau o 
dan baragraff 20(1) o Atodlen 2 i'r Rheoliadau Asesiad Ariannol, ond maent bellach wedi eu 
rhestru ar wahân yn y Cod Ymarfer i roi eglurder i'r defnyddiwr terfynol:  

• taliad Tŵr Grenfell, 
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• taliad camdriniaeth plant, 

• taliad Windrush o dan Ddeddf Cynllun Iawndal Windrush (Gwariant) 2020,  

• taliadau a wneir gan Ymddiriedolaeth y Plant Mudol o dan y cynllun ar gyfer cyn-blant 
mudol Prydeinig. 

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi 
Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi 
Yn dod i rym ar: Heb ei nodi 
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