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Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015 

(“Rheoliadau 2015”) a Rheolau Cofrestru Tir 2003 (“y Rheolau”).  

Mae Rheoliadau 2015 yn nodi’r gofynion y mae’n rhaid i awdurdodau lleol eu dilyn wrth wneud 

penderfyniad ar swm y taliadau 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 Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf 2014”). Mae Rheoliadau 2015 

hefyd yn cynnwys darpariaethau cyfochrog sy’n nodi gofynion sy’n gymwys pan fydd awdurdod lleol yn 

gwneud taliadau uniongyrchol i ddiwallu angen unigolyn am ofal a chymorth.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rhan 2 o Reoliadau 2015 (gosod ffioedd o dan Ran 5 o’r Ddeddf) fel a 

ganlyn: 

— cynnydd yn yr uchafswm ffi wythnosol am ofal a chymorth dibreswyl o £90 i £100; a 

— chynnydd yn yr isafswm incwm wythnosol ar gyfer person y darperir llety iddo mewn cartref gofal 

o £29.50 i £32.00. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rhan 4 o Reoliadau 2015 (cyfraniadau ac ad-daliadau am daliadau 

uniongyrchol) fel a ganlyn: 

— cynnydd yn yr uchafswm cyfraniad neu ad-daliad wythnosol am ofal a chymorth dibreswyl o £90 i 

£100; a 

— chynnydd yn yr isafswm incwm wythnosol ar gyfer person y darperir llety iddo mewn cartref gofal 

ac sy’n cael taliadau uniongyrchol o dan y Ddeddf o £29.50 i £32.00.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheolau i gywiro gwall a wnaed yn Rheoliadau Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016. Mae’r 

Rheoliadau hyn yn mewnosod y cyfeiriad cywir at ddarpariaeth berthnasol Deddf 2014 yn Rhan 8 ac 

Atodlen 4 o’r Rheolau.   

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Rheol Sefydlog 21.2 (vi) - ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol 



 

1. Mae Rheoliad 2(c) yn diwygio rheoliad 22(1) o Reoliadau 2015, ond hepgorir y geiriad ‘ym mharagraff 

(1)’ (y dylid ei gynnwys i ddarparu cyfeiriad clir a chyflawn at y ddarpariaeth sy’n cael ei diwygio). Er y 

gellir dadlau bod modd casglu’r bwriad i ddiwygio paragraff (1), byddai’r dull gweithredu yn anghyson â 

darpariaethau cyfatebol sydd wedi diwygio rheoliad 22(1) o’r blaen, sef -  

a. Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) 2019, 

b. Rheoliad 2(d) o Reoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2018, a  

c. Rheoliad 3(h) o Reoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety, Gosod Ffioedd ac Asesiad Ariannol) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017. 

Rhinweddau: craffu  

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

hwn. 

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 Cynulliad. 

2. Mae Rheoliad 3(b) yn diwygio’r cofnod ‘Ffurflen MM’ yn Atodlen 4 i’r Rheolau. Nid yw’n eglur pam y caiff 

ei ddiwygio yn y gorchymyn a ragnodir gan reoliad 3(b) - 3(b), bod (i) yn diwygio paragraff (2), bod 3(b)(ii) 

yn diwygio’r pennawd a bod 3(b)(iii) yn diwygio paragraff (1). Mae hyn yn ymddangos yn ffordd 

afresymegol o ddiwygio gan nad yw’n dilyn trefn ganfyddadwy, ac mae’n arwain felly at ddiffyg eglurder 

i’r darllenydd.  

3. Mae’r Gwasanaethau Cyfreithiol yn nodi’r codiad, o £90 i £100, o ran yr uchafswm ffioedd wythnosol 

sy’n gymwys i ofal a chymorth dibreswyl, a’r uchafswm cyfraniad neu ad-daliad wythnosol am dderbyn 

taliadau uniongyrchol i sicrhau hyn. Fel y disgrifir yn y Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn, mae’r 

ddarpariaeth hon yn sicrhau, pan fydd awdurdod lleol yn defnyddio ei ddisgresiwn i godi ffioedd ar berson 

am y gofal a’r cymorth dibreswyl y mae yn eu cael, neu’r cymorth dibreswyl y mae gofalwr yn ei gael, mae 

uchafswm cyson y gall yr awdurdod lleol ei godi. Yn yr un modd, pan fydd awdurdod lleol yn defnyddio ei 

ddisgresiwn i bennu cyfraniad neu ad-daliad am dderbyn taliadau uniongyrchol i sicrhau gofal a chymorth 

dibreswyl, mae uchafswm cyson y gall yr awdurdod lleol ei godi ar gyfer y rhain. 

Y goblygiadau yn sgîl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y llywodraeth i bwyntiau adrodd 1 a 2. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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