
 

SL(5)786 – Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod 
Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Cefndir a Diben 

Gwneir y Rheoliadau hyn gan Weinidogion Cymru o dan adrannau 50, 52, 53(3), 61, 196(2) a 
198(1) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf 2014”). Mae’r 
Rheoliadau yn diwygio Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015 
(“Rheoliadau 2015”).  

Mae Rheoliadau 2015 yn nodi’r gofynion y mae rhaid i awdurdodau lleol eu bodloni wrth 
ddyfarnu swm y ffioedd sy’n gymwys mewn perthynas â gofal a chymorth y maent yn eu 
darparu neu’n eu trefnu neu’n cynnig eu darparu neu eu trefnu wrth gyflawni eu 
swyddogaethau o dan Ran 4 o Ddeddf 2014. Mae Rheoliadau 2015 hefyd yn cynnwys 
darpariaethau cyfochrog sy’n nodi’r gofynion sy’n gymwys pan fo awdurdod lleol yn gwneud 
taliadau uniongyrchol i ddiwallu angen person am ofal a chymorth.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2015 fel bod cynnydd (o £1) yn yr isafswm 
incwm wythnosol y mae gan y person y darperir llety iddo mewn cartref gofal neu sy’n cael 
taliadau uniongyrchol mewn perthynas â’r llety hwnnw yr hawl i’w gadw at wariant personol, 
o £32 i £33 yr wythnos. 

Daw'r Rheoliadau i rym ar 12 Ebrill 2021. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 

Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 



 

Mae’r asesiad effaith rheoleiddiol yn nodi mai effaith y Rheoliadau hyn yw rhannu: 

“…the increased income which local authority supported residents would have from 
April 2021 as a result of uplifts to their state pensions and welfare benefits. Residents in 
this position would be able to retain a £1.00pw of these uplifts to spend on personal 
items, while authorities would receive the balance in increased contributions from 
residents towards the cost of their resident care.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
10 Mawrth 2021 
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