Atodiad 1. Rhestr o Ffïoedd Cyngor Abertawe (i’w defnyddio yn 2020/21)
Dyma'r tâl a godir ar gleientiaid ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol, yn
amodol ar unrhyw derfynau ar y ffi uchaf a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.

a)

Gwasanaethau gofal a chefnogaeth breswyl

Mae ffïoedd ar gyfer gofal preswyl yn destun prawf modd. Gofynnir i breswylwyr gyfrannu
at gyfanswm y gost wythnosol. Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd angen i breswylwyr
dalu'r gost lawn ar gyfer gofal preswyl.
Y costau a ddangosir isod, sydd ar gyfer cartrefi gofal preifat, yw’r costau wythnosol ar
gyfer cartrefi sy'n derbyn cyfraddau cyffredinol y cyngor. Efallai bydd rhai cartrefi'n codi tâl
uwch.

Gofal Preswyl Tymor Hir
Ffïoedd am
Wasanaethau fesul
categori

Ffïoedd wythnosol yn Ffïoedd wythnosol yn
ystod 2019/20
ystod 2020/2021

% y Cynnydd /
Sylwad

Cartrefi gofal preswyl y cyngor
Gofal i'r henoed

£584.90

£614.15

5%

Gofal Dementia

£584.90

£614.15

5%

Anableddau Dysgu

£1,532.67

£1,609.30

5%

Iechyd Meddwl

£1,532.67

£1,609.30

5%

Oedolion Iau

£1,532.67

£1,609.30

5%

Cartrefi gofal preifat
Gofal Preswyl
Pobl Hŷn

£551

£564

2.36%

Iechyd Meddwl

£551

£564

2.36%

Anableddau Dysgu

£551

£564

2.36%

Oedolion Iau

£572

£572

Dim newid

Gofal Nyrsio
Pobl Hŷn

£631.10

£640

1.43%

Iechyd Meddwl

£631.10

£640

1.43%

Anableddau Dysgu

£631.10

£640

1.43%

£649.10

£664

2.36%

£631.10

£640

1.43%

Gofal Nyrsio ar gyfer
Dementia
Oedolion Iau

Gofal Preswyl Tymor Byr (Awdurdod Lleol a'r Sector Preifat)
Ffïoedd am Wasanaethau

Ffïoedd
wythnosol yn
ystod 2019/20

Gofal preswyl tymor byr ar gyfer
yr holl oedolion
hyd at 8 wythnos (adwaenir hyn fel
gofal seibiant,
ailalluogi (o wythnos 6 a hyd at
wythnos 8) neu leoliad brys neu
gynlluniedig tymor byr dros dro).

£90

Ffïoedd
wythnosol yn
ystod 2020/2021

£100

Sylw

Uchafswm ffi
wythnosol i'w
gadarnhau gan
Lywodraeth
Cymru.

Gofal preswyl dros dro (hyd at 52 wythnos). Os yw'n hysbys y bydd lleoliad yn parhau am
fwy nag 8 wythnos o'r cychwyn cyntaf, neu o wythnos 9 os yw lleoliad gofal preswyl tymor byr
wedi cael ei estyn, bydd y cyfraddau codi tâl yr un peth â'r cyfraddau preswyl tymor hir a
ddangosir yn y tabl blaenorol

b)

Gwasanaethau gofal a chefnogaeth dibreswyl yn y gymuned
•
•

Gofal Cartref - gofal yng nghartref y cleient a ddarperir gan ddarparwyr
sector preifat
Gofal yn y Cartref - gofal yng nghartref y cleient a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol

Ffïoedd am Wasanaethau
Gwasanaethau gofal a
chefnogaeth dibreswyl yn
y gymuned ar gyfer yr holl
oedolion

Ffïoedd yn
2019/20

Ffïoedd yn
2020/21

% y Cynnydd /
Syl

Uchafswm ffi
wythnosol i'w
gadarnhau gan
Lywodraeth
Cymru.

Mae hwn yn dâl wythnosol
£90 yr wythnos
£100 yr wythnos
sengl sy'n cynnwys gofal
cartref, Gwasanaethau
Dyddiau Pobl Hŷn a / neu
Oedolion Iau Gwasanaethau
Dydd mewn unrhyw gyfran
neu gyfuniad.
Prawf modd – hyd at uchafswm y ffi safonol fel a amlinellir yn y categorïau isod
Gofal Cartref
Newid y cytunwyd
Gofal Cartref neu
arno o'r blaen
£17.00 yr awr
£19.00 yr awr
Ofal yn y Cartref
Gwasanaethau Dydd Pobl Hŷn
hyd at
Gwasanaethau Dydd Pobl
£42 y dydd
£44.10 y dydd
uchafswm
5%
Hŷn

Gwasanaethau Dydd i Oedolion Iau
Gwasanaethau Dydd
Oedolion Iau/ Anghenion
Arbennig

£52.50 y dydd

£53.13 y dydd

5%, fel uchod

c)

Ffïoedd cyfradd safonol ar gyfer gwasanaethau eraill a ddarperir gan Gyngor
Abertawe
Nid yw'r ffioedd hyn yn destun prawf modd neu uchafswm ffi wythnosol.
Ffïoedd am
wasanaethau
Tele-ofal / Llinell
Fywyd
Prydau bwyd (mewn
gwasanaethau dydd
yn y gymuned)

Dirprwyaeth y Llys
Gwarchod
Ffïoedd cyfradd
sefydlog ar gyfer
awdurdodau lleol
yw’r rhain a
bennwyd gan y Llys
Gwarchod (Rhan
19 Rheolau Llys
Gwarchod 2007)

Ffïoedd yn 2018/19
£2.76 yr wythnos

£3.68 y dydd

Ffïoedd yn 2019/20
£2.90 yr wythnos
(i gael ei gadarnhau)

£3.86 y dydd

Ffi ymgeisio o £745;
£775 ar gyfer rheoli
yn y flwyddyn
gyntaf
£650 y flwyddyn ar ôl
hynny - os oes dros
£16,000 mewn
asedau net, neu
3.5% os yw'r rhain
yn llai nag £16,000;

Ffi ymgeisio o £745;
£775 ar gyfer rheoli yn
y flwyddyn
gyntaf
£650 y flwyddyn ar ôl
hynny - os oes dros
£16,000 mewn asedau
net, neu 3.5% os yw'r
rhain yn llai nag
£16,000;

Gellir codi tâl
ychwanegol:
- £300 ffi rheoli eiddo
- £216 paratoi a
chyflwyno
adroddiad
blynyddol.

Gellir codi tâl
ychwanegol:
- £300 ffi rheoli eiddo
- £216 paratoi a
chyflwyno
adroddiad
blynyddol.

%y
Cynny
5%

5%

Dim newid

Ffi gefnogi cyn
dirprwyo
Caiff y ffioedd hyn
eu cymryd o
edrych yn ôl o
ddyddiad rheoli'r
achos i ddyddiad
y gorchymyn llys
pan gânt eu
disodli gan y
ffioedd llys uchod.

£5 yr wythnos

£5 yr wythnos

Dim newid

