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Annwyl Aelod o’r Grŵp 
 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch ichi am eich cyfraniad i’r Grŵp Technegol ar 
Gymhwysedd. Bydd gwaith y grŵp yn helpu swyddogion i roi cyngor i mi ar y Rheoliadau a’r 
Cod Ymarfer i bennu cymhwysedd ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth o dan y Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  
 
Mae cynllunio’r broses newydd ar gyfer cymhwysedd yn hanfodol er mwyn gweithredu’r 
newidiadau cyffredinol i’r system gofal a chymorth a ddarperir drwy’r Bil Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eich tasg chi yw cynghori ar y broses orau fel y gall 
gwasanaethau statudol fodloni eu dyletswydd drosfwaol i hybu llesiant pobl sydd angen 
gofal a chymorth. 
 
Rwy’n disgwyl y bydd diffiniad y Bil o “llesiant” yn fan cychwyn i’ch gwaith. Bydd ystyried 
pob elfen unigol sy’n cyfrannu at y diffiniad cyffredinol hwnnw yn eich galluogi chi i bennu 
cwmpas y fframwaith newydd fel bod ganddo rôl ganolog yn niben cyffredinol Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), ac yn y dyletswyddau i unigolion a 
gyflwynir gan y Bil. 
 
Rwy’n ceisio cael fframwaith cymhwysedd cenedlaethol a gaiff ei ddefnyddio’n gyson ar 
draws Cymru fel y gall pobl fod yn hyderus y caiff eu hanghenion gofal a chymorth eu 
diwallu. Rhaid i’r system newydd wneud yn siŵr fod pobl a theuluoedd yn cael y cymorth 
iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.  
 
Mae Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gosod cyfrifoldebau parhaol ar 
awdurdodau lleol i edrych ar gymorth ehangach ar draws y system gofal a lles newydd. 
Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o bobl sydd ag anghenion yn cael eu cefnogi mewn ystod o 
ffyrdd y gellir cael mynediad iddynt y tu hwnt i’r meini prawf cymhwysedd. 
 
Bydd asesiad a chymhwyster yn chwarae rôl hanfodol yn y system newydd. Ond ni fydd 
cymaint o arwyddocâd i’r penderfyniad ar gymhwysedd o ran a yw unigolyn yn cael gofal a 
chymorth i ddiwallu ei anghenion, a bydd llawer mwy o bobl yn cael cymorth drwy’r 
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dyletswyddau cyffredinol a roddir ar awdurdodau lleol, heb fod angen ysgogiad dyletswydd 
statudol i ddarparu’r cymorth hwnnw. 
 
Rwy’n gofyn am eich cyngor ar y model cymhwysedd sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo 
mynediad pobl i wasanaethau cymunedol, gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar, ac 
ar yr un pryd,  yn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu i’r rhai sydd angen cymorth 

a help sylweddol â’i gofal personol; a thrwy’r help hwn eu bod yn cael cymorth i gadw 
rheolaeth dros eu bywydau o ddydd i ddydd. 
 
Fodd bynnag, rwyf am i aelodau’r grŵp fod yn glir o’r cychwyn mai diben trothwy 
cymhwysedd yw pennu’r pwynt lle bydd unigolyn yn gallu gorfodi’r hawl i gael cymorth gan 
yr awdurdod lleol, ac felly i bennu’r pwynt y bydd gan yr awdurdod lleol ddyletswydd 
gyfreithiol i ddarparu neu drefnu’r ddarpariaeth o ofal a chymorth i’r unigolyn. Rhaid i’r 
fframwaith cymhwysedd bennu pa anghenion gofal a chymorth fydd yn ysgogi gorfodi’r hawl 
a’r ddyletswydd ar awdurdodau lleol ledled Cymru.   
 
Fel isafswm, rwy’n disgwyl y bydd y fframwaith yn sicrhau y bydd pobl sydd angen help 
gyda thasgau fel dod allan o’r gwely, gwisgo amdanynt, bwyta ac ymolchi yn gymwys am y 
cymorth sydd ei angen arnynt gan wasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol. 
 
Rwyf hefyd am ystyried yr effaith sylweddol y gall chwalu perthynas hanfodol ei chael ar 
lesiant pobl a’u gallu i gadw rheolaeth dros eu bywyd bob dydd.  
 
Mae’n rhaid i’r rheoliadau fod yn sensitif i amrywiol nodweddion plant, oedolion a gofalwyr, 
a’u hadlewyrchu nhw. Mae’n rhaid iddynt alluogi gweithwyr gofal proffesiynol i ganolbwyntio 
ar anghenion yr unigolyn am ofal a chymorth, effaith yr anghenion hynny ar eu llesiant, a 
lefel y risg i’r unigolion os nad yw’r anghenion hynny’n cael eu diwallu. 
 
Dylai’r fframwaith hefyd adlewyrchu’r gofyniad yn y Bil bod yn rhaid i awdurdodau lleol 
ddiwallu anghenion pobl sydd angen eu hamddiffyn rhag cael eu cam-drin neu’n 
hesgeuluso; ac yn ogystal â hynny, amddiffyn plant rhag niwed neu berygl o niwed. Dylai 
hyn ddigwydd p’un a yw anghenion gofal a chymorth yr unigolyn yn cael eu pennu fel 
anghenion cymwys neu beidio.   
 
Rwyf wedi gosod tasg heriol ichi sydd ag amserlen yr un mor heriol. Byddaf yn cyflwyno’r 
fframwaith cymhwysedd newydd i ymgynghori arno’n gyhoeddus yn y gwanwyn, ac yn dilyn 
yr ymgynghoriad hwnnw, byddaf yn cyflwyno rheoliadau a chod ymarfer i’r Cynulliad 
Cenedlaethol.  
 
Dymunaf bob llwyddiant ichi yn eich trafodaethau ac edrychaf ymlaen at glywed eich 
argymhellion yn y gwanwyn.  
 
Yn gywir 
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