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Cynllun Taliadau Gohiriedig i bobl sy’n mynd
i ofal preswyl/nyrsio parhaol
Cyflwyniad
Mae’r daflen hon i bobl sydd ar fin symud i lety preswyl parhaol yn
ogystal â’u gofalwyr a’u teuluoedd.

Beth mae’r daflen hon yn ei egluro
Mae’n amlinellu’r Cynllun Taliadau Gohiriedig lle rydych yn ‘gohirio’ rhan
o’ch taliad am lety preswyl parhaol yn gyfnewid am roi ffi gyfreithiol i’r
Cyngor ar eich prif neu unig gartref. Mae’n egluro os yw gwerth eich
cartref wedi’i gymryd i ystyriaeth wrth gyfrif beth sy’n rhaid i chi ei dalu i’r
cartref gofal yr ydych yn symud yno.
Sylwer nad yw gwerth cartref unigolyn yn cael ei gymryd i ystyriaeth
bob amser; er enghraifft, pan fydd partner yn parhau i fyw yno neu pan
fydd rhywun yn symud i lety preswyl dros dro. Nid yw’r Cynllun Taliadau
Gohiriedig, mewn ffaith yn berthnasol os yw partner yn dal i fyw yn yr
eiddo neu os yw’r lleoliad yn cael ei ystyried yn un dros dro.
Mantais “Taliadau Gohiriedig” yw os bydd rhywfaint o’r arian sydd
gennych ar gyfer costau gofal wedi’i glymu yng ngwerth eich cartref,
efallai na fyddwch angen gwerthu eich cartref ar unwaith i gwrdd â’r gost
hon. Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn mynd i mewn i hyn mewn
manylder. Mae’n hanfodol eich bod yn ceisio cyngor ariannol annibynnol
oherwydd mae’n bosibl y bydd yna bethau sy’n benodol i chi a’ch
amgylchiadau sy’n golygu mai nid dyma’r camau gorau ar eich cyfer chi.
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Mae yna ddau gam sydd ar gael i leihau’r pwysau i werthu eich
cartref:

1.

Diystyru eiddo am 12 wythnos

Mae hyn yn golygu ar gyfer 12 wythnos cyntaf mynediad parhaol i ofal
preswyl, bydd gwerth eich cartref yn cael ei anwybyddu wrth weithio
allan pa gyfraniad sy’n rhaid i chi ei wneud tuag at eich costau gofal.
Yn ystod y 12 wythnos cyntaf bydd eich cyfraniadau tuag at eich ffioedd
gofal yn seiliedig ar eich cynilion ac asedau eraill (heb gynnwys eich
cartref). Ar gyfer y 12 wythnos hyn, bydd y Cyngor yn talu’r diffyg rhwng
cost y cartref gofal a’ch cyfraniad yn dilyn asesiad. Nid benthyciad na
Thâl Gohiriedig yw hwn ac ni fydd yn rhaid i chi dalu yn ôl i unrhyw un yn
ddiweddarach.
Gan dybio bod cost cartref gofal Wrecsam yn £520 yr wythnos. Os yw
eich cyfraniad yn dilyn asesiad (ar ôl cymryd pensiwn preifat i ystyriaeth)
yn £96.35, bydd y gweddill o £423.65 £423.65 yn cael ei ddiystyru am
12 wythnos. Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol yn talu’r swm hwn yn
uniongyrchol i’r cartref gofal. Byddwch angen gwneud trefniadau i dalu
eich cyfraniad gyda’r bobl sy’n rheoli’r cartref gofal.
Beth sy’n gallu digwydd ar ôl y 12 wythnos?

2.

Taliadau Gohiriedig

Ar ôl 12 wythnos, mae’n bosibl y bydd y Cyngor yn caniatáu i chi ohirio’r
diffyg rhwng cost y cartref gofal a’ch cyfraniad yn dilyn asesiad.
Gan dybio bod cost cartref gofal Wrecsam yn £520 yr wythnos. Os yw
eich cyfraniad yn dilyn asesiad (ar ôl cymryd eich incwm ac arbedion i
ystyriaeth ond heb gynnwys gwerth eich cartref) yn £145.75, mae’n
bosibl y bydd y gweddill o £404.25 yr wythnos yn cael ei ohirio.
Byddech chi neu eich ystâd ond yn talu’r cyfraniadau “gohiriedig” yn ôl
pan fyddech yn gwerthu eich cartref neu pan fyddwch yn gadael gofal
preswyl. Oherwydd hynny, yr enw ar gyfer y cynllun hwn yw “Taliadau
Gohiriedig”. Beth mae hyn yn ei olygu yw bod yr awdurdod lleol yn
gwneud cyfraniad mawr i gyllido eich ffioedd cartref gofal am y tro, gan
olygu nad oes angen i chi werthu eich cartref ar unwaith. Yna, mae’r
awdurdod lleol yn adfer yr arian yn nes ymlaen, naill ai gennych chi pan
fyddwch mewn gofal preswyl/nyrsio ar ôl gwerthu eich eiddo neu o’r
ystâd
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osmewn
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terfynumewn
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tair ffordd:
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gynnwys
gostau
gweinyddol
llogau
Mantaisddyledus
“Taliadau(gan
Gohiriedig”
ywunrhyw
os bydd
rhywfaint
o’r arianasydd
dyledus)
yn
ddyledus
yn
llawn
(gall
hyn
ddigwydd
yn
ystod
oes
gennych ar gyfer costau gofal wedi’i glymu yng ngwerth eich cartref,
unigolyn
neu
pan
fydd
y
cytundeb
yn
cael
ei
derfynu
trwy
efallai na fyddwch angen gwerthu eich cartref ar unwaith i gwrdd â’r gost
farwolaeth
deilydd
cytundeb);
hon. Fodd
bynnag,
mae’n ybwysig
eich bod yn mynd i mewn i hyn mewn
manylder.
Mae’n
hanfodol
eich
bod
cyngor
annibynnol
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oherwydd
neumae’n bosibl y bydd yna bethau sy’n benodol i chi a’ch
amgylchiadau sy’n golygu mai nid dyma’r camau gorau ar eich cyfer chi.
(c) pan fydd unigolyn yn marw a’r swm yn cael ei ad-dalu i’r
awdurdod lleol o’u hystâd.
Beth am y llog?
Bydd y Cyngor yn cynnwys llog tra bydd taliadau’n cael eu gohirio.
Bydd llog parhaus hefyd yn berthnasol nes bydd y ddyled wedi’i
had-dalu ar ddiwedd y cyfnod y cytunwyd arno. Mae manylion ynglyn
â chyfraddau llog cyffredinol yn cael eu cyflenwi cyn ymuno â’r cynllun
(0.15% uwchben y gyfradd “farchnad”).
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Beth am y trigolion sy’n gwneud neu’n dymuno gwneud “taliadau
ychwanegol?”
Mae’n bosibl y byddwch yn dewis gwneud taliadau ychwanegol i fyw
mewn llety sy’n ddrutach na’r hyn fyddai’r Cyngor yn arfer ei dalu. Gall
preswylwyr nad ydynt yn dymuno gwerthu eu tai, felly fanteisio ar Daliad
Gohiriedig, a byddai’r Cyngor yn ystyried pa un ai i ohirio taliadau
ychwanegol (o incwm neu asedau eraill) er mwyn i chi fwy mewn llety
drutach.Os bydd y swm ychwanegol yn ddrud iawn efallai na fydd yn
bosibl gohirio’r taliadau hyn. Gall unrhyw dâl ychwanegol i’w wneud yn
ystod y cyfnod 12 wythnos diystyru eiddo gael ei wneud gennych chi
(y preswylydd) ond o unrhyw asedau cyfalaf neu incwm yn unig, nid yr
eiddo sy’n destun pridiant cyfreithiol.
Beth am daliadau eraill?
Gofynnir i chi dalu £400.00 ar gyfer costau cyfreithiol a £100 ar gyfer ffi
prisio’r eiddo. Gofynnir i chi hefyd dalu’r ffioedd Cofrestrfa Tir ar gyfer
cofrestru’r tâl yn erbyn eich eiddo a darperir manylion pellach gyda’r
Cytundeb Taliadau Gohiriedig. Nid oes yn rhaid talu’r costau cyfreithiol
hyn ymlaen llaw a gellir eu hychwanegu at y cyfraniadau gohiriedig.

Cael Cyngor Annibynnol
Os bydd y Cyngor yn cytuno i’ch cais am Daliadau Gohiriedig, fe’ch
cynghorir yn gryf i geisio cyngor annibynnol a chyngor cyfreithiol cyn i
drefniadau gael eu cwblhau.
Rhai o’r rhesymau dros dderbyn cyngor annibynnol yw:
 I wybod pa gostau eraill sydd yna
 I wybod sut mae’n effeithio ar y budd-daliadau yr ydych yn neu y
gallech eu derbyn
 I wybod a oes yna unrhyw oblygiadau treth
 I wybod am y goblygiadau cyfreithiol o gael pridiant cyfreithiol ar
eich cartref
 Byddwch angen cynnal yr eiddo gwag fel talu am yswiriant a biliau
gwresogi i arbed yr eiddo rhag lleithder a rhew
Mae’r daflen hon ar gael mewn fformatau eraill. Am fwy o fanylion,
cysylltwch â Gofal Cymdeithasol i Oedolion Ffôn: 01978 292066
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Am
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iHoffwn
ofal wneud
preswyl/nyrsio
parhaol
cais am Daliadau Gohiriedig. Cysylltwch â mi dros y
ffôn/e-bost:-

Cyflwyniad
Enw
Mae’r daflen hon i bobl sydd ar fin symud i lety preswyl parhaol yn
ogystal â’u gofalwyr a’u teuluoedd.
Enw defnyddiwr gwasanaeth (os yn wahanol)

Beth
daflen
hon yn ei egluro
Cyf/Rhifmae’r
RAISe (os
yn hysbys)
Mae’n amlinellu’r Cynllun Taliadau Gohiriedig lle rydych yn ‘gohirio’ rhan
Cyfeiriad
o’ch taliad am lety preswyl parhaol yn gyfnewid am roi ffi gyfreithiol i’r
Cyngor ar eich prif neu unig gartref. Mae’n egluro os yw gwerth eich
cartref wedi’i gymryd i ystyriaeth wrth gyfrif beth sy’n rhaid i chi ei dalu i’r
cartref gofal yr ydych yn symud yno.
Sylwer nad yw gwerth cartref unigolyn yn cael ei gymryd i ystyriaeth
bob amser; er enghraifft, pan fydd partner yn parhau i fyw yno neu pan
Rhif
fyddffôn
rhywun yn symud i lety preswyl dros dro. Nid yw’r Cynllun Taliadau
Gohiriedig, mewn ffaith yn berthnasol os yw partner yn dal i fyw yn yr
Cyfeiriad
eiddo neuE-bost
os yw’r lleoliad yn cael ei ystyried yn un dros dro.
Mantais
“Taliadau
Gohiriedig”
yw os
rhywfaint
arian
sydd i’r
Bydd Swyddog
Asesiad
Ariannol
yn bydd
cysylltu
â chi yno’r
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i drefnu
gennych
ar gyferAriannol
costau gofal
wedi’i
glymu
yngyn
ngwerth
eich cartref,
Ffurflen Asesiad
gael ei
llenwi
a bydd
cyfarwyddo
Adran
efallai
na
fyddwch
angen
gwerthu
eich
cartref
ar
unwaith
i gwrdd â’r gost
Gyfreithiol y Cyngor i gyflwyno’r dogfennau Taliadau Gohiriedig
hon.
Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn mynd i mewn i hyn mewn
perthnasol.
manylder. Mae’n hanfodol eich bod yn ceisio cyngor ariannol annibynnol
oherwydd mae’n bosibl y bydd yna bethau sy’n benodol i chi a’ch
Anfonwch y ffurflen hon i:amgylchiadau sy’n golygu mai nid dyma’r camau gorau ar eich cyfer chi.
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