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About the Commissioner  

The Older People’s Commissioner for Wales is an independent voice 

and champion for older people across Wales, standing up and speaking 

out on their behalf. She works to ensure that those who are vulnerable 

and at risk are kept safe and ensures that all older people have a voice 

that is heard, that they have choice and control, that they don’t feel 

isolated or discriminated against and that they receive the support and 

services they need.  

The Commissioner's work is driven by what older people say matters 

most to them and their voices are at the heart of all that she does. The 

Commissioner works to make Wales a good place to grow older - not 

just for some but for everyone.  

The Older People’s Commissioner for Wales: 

 
• Promotes awareness of the rights and interests of older people in 

Wales. 

 • Challenges discrimination against older people in Wales.  

 
• Encourages best practice in the treatment of older people in 

Wales.  

 • Reviews the law affecting the interests of older people in Wales. 
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Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru: Ymchwiliad i Effaith Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyr 
 
Ymateb Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (‘y Comisiynydd’) 
 
 
Cynnwys 
 

• Crynodeb 

• Cyflwyniad 
- Gofalwyr hŷn yng Nghymru 
- Dyletswyddau cyfreithiol 
- Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr 

• Asesiadau gofalwyr 
- Dyletswydd gyfreithiol i asesu 
- Dull ‘yr hyn sy’n bwysig’ 
- Cael asesiad 
- Adnabod gofalwyr 
- Asesiadau a chynlluniau cymorth 

• Cymorth i ofalwyr a seibiant 
- Gwybodaeth, cyngor a chymorth 
- Gwasanaethau seibiant 

▪ Seibiant a Chynllun Gweithredu Cymru ar gyfer 
Dementia  

▪ Gofal Iechyd Parhaus 
▪ Taliadau Uniongyrchol 

- Eiriolaeth 
▪ Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn 
▪ Yr angen am eiriolaeth nawr ac yn y dyfodol 

• Polisi Llywodraeth Cymru’n ehangach 
- Iechyd 

▪ Mesur Strategaethau Iechyd a Gofalwyr (Cymru) 2010 
▪ Gwasanaethau meddygon teulu 
▪ Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 

- Gofalu a cham-drin domestig 
- Gofalu ac arian 
- Gofalu a thai 
- Gofalu a thechnoleg 
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Crynodeb  

• Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl gyfartal i ofalwyr i gael asesiad – ond 

mae pryder nad oes digon o bobl yn manteisio ar yr asesiadau, 

nad oes digon o asesiadau’n arwain at roi cymorth ac nad ydym yn 

gwybod pam mae pobl yn gwrthod asesiadau. Mae diffyg data 

deallus sy’n golygu nad oes modd gwerthuso’r ystadegau hyn 

mewn modd ystyrlon. Mae angen i Lywodraeth Cymru, 

Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd gasglu gwybodaeth fwy 

manwl am asesiadau, gan gynnwys y rhesymau pam y mae pobl 

yn eu gwrthod a’r math o gymorth sydd ar gael. 

 

• Mae cymorth i ofalwyr yn aml yn cael ei ystyried ar sail dehongliad 

cyfyngedig o seibiant yn unig. Mae safbwyntiau ar ofal seibiant a’r 

opsiynau eraill sydd ar gael yn rhwystro gofalwyr rhag gallu cael 

seibiant hyblyg a phriodol sy’n cyfrannu at eu canlyniadau llesiant.  

 

• Dylai Taliadau Uniongyrchol gael eu cynnig yn eang fel ffordd o 

gael seibiant, y mae pobl yn cael eu hannog i’w harchwilio a’u 

grymuso i’w defnyddio. Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol ddod i 

ddeall taliadau uniongyrchol yn well a defnyddio mwy arnynt, 

sicrhau bod cymorth ar gael i ofalwyr, ac annog pobl i ddefnyddio 

taliadau uniongyrchol mewn modd hyblyg ac ystyrlon ar gyfer 

cyfarpar a seibiant.  

 

• Yn sgil diddymu Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru), 

mae angen i wasanaethau iechyd barhau i ganolbwyntio ar 

adnabod a bodloni anghenion gofalwyr. Mae mwy o lawer o 

ofalwyr yn ymdrin â gwasanaethau iechyd na gwasanaethau gofal 

cymdeithasol yn rhan o’u rôl ofalu. Er hynny, gall gwasanaethau 

iechyd, megis gwasanaethau meddygon teulu, fod yn anhyblyg o 

ran anghenion penodol gofalwyr. Mae’n hanfodol bod y 

gwasanaethau iechyd yn ymwybodol o ofalwyr, yn eu hadnabod ac 

yn ymateb iddynt er mwyn cynorthwyo gofalwyr i barhau i ofalu ac i 

ofalu am eu lles eu hunain.  

 

• Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod anghenion gofalwyr am 

eiriolaeth annibynnol yn cael ystyriaeth briodol ac yn cael eu 
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bodloni o dan y Ddeddf.  Byddai mentrau ymwybyddiaeth wedi’u 

targedu, megis gwybodaeth mewn meddygfeydd a llyfrgelloedd, yn 

sicrhau bod y bobl fwyaf agored i niwed yn cael gwybod am 

eiriolaeth annibynnol, p’un a ydynt mewn cysylltiad â 

gwasanaethau statudol neu’n eu gweld eu hunain fel gofalwyr ai 

peidio.   

 

• Mae’n rhaid cydnabod anghenion cymorth a chanlyniadau lles 

gofalwyr fel unigolion yn eu rhinwedd eu hunain, yn ogystal â 

chydnabod eu rôl ofalu a’r cyfraniad sylweddol mae hyn yn ei 

wneud i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

 
Cyflwyniad 
 
Gofalwyr hŷn yng Nghymru 
 
Ledled Cymru, amcangyfrifir bod 370,000 o ofalwyr yn darparu gofal a chymorth 
di-dâl i anwyliaid1. Mae mwy na hanner y gofalwyr rhwng 40 a 64 mlwydd oed 
ac mae eu chwarter yn 65 neu’n hŷn2. Gofalwyr sy’n darparu mwyafrif helaeth y 
gofal i bobl mewn cymunedau ledled Cymru, ac mae 96% o’r gofal mewn 
cymunedau’n cael ei ddarparu gan deulu a ffrindiau3.   
 
Mae’n debygol fod cyfran y gofalwyr hŷn yn uwch na’r amcangyfrifon hyn ac 
mae’n debygol o godi eto, ac felly hefyd nifer y bobl hŷn sy’n cael gofal a 
chymorth di-dâl gan un o’u hanwyliaid. Er enghraifft, daw’r data ar gyfer nifer y 
gofalwyr o Gyfrifiad 2011. Yn ystod y saith mlynedd ers hynny, mae 
demograffeg Cymru wedi esblygu, mae cyfran y bobl hŷn o gymharu â chyfran y 
bobl iau yng Nghymru’n uwch nag yng ngweddill y DU, mae dementia wedi dod 
yn fwyfwy cyffredin ac erbyn hyn mae’n un o brif achosion marwolaethau 
ymhlith pobl hŷn4.   
 
Yn ogystal, nid yw llawer o bobl hŷn yn eu hystyried eu hunain yn ofalwyr ac nid 
ydynt yn arddel hynny. Er enghraifft, fe gymerodd hi dros flwyddyn i 55% o 
ofalwyr gydnabod eu rôl ofalu, a chymerodd dros 5 mlynedd i 24% ystyried eu 
hunain yn ofalwyr5.  
 

                                      
1 ONS, Cyfrifiad 2011 
2 Social Market Foundation, Caring for Carers, 2018 
3 Datganiad, Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 14 Mehefin 2018  
4 ONS, Deaths registered in England and Wales, 2017 
5 Carers UK, Missing Out: the identification challenge, 2016 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthcaresystem/articles/2011censusanalysisunpaidcareinenglandandwales2011andcomparisonwith2001/2013-02-15
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Caring-for-Carers.pdf
https://gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2018/owncare/?lang=en
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregistrationsummarytables/2017
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/missing-out-the-identification-challenge
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Er bod amcangyfrif nifer y bobl hŷn a allai fod yn ofalwyr ledled Cymru’n fan 
cychwyn er mwyn deall lefel a graddfa’r cymorth di-dâl a ddarperir i anwyliaid – 
nid yw ystadegau ar eu pen eu hunain yn treiddio’n ddyfnach i bwy yw’r 
gofalwyr hŷn hyn.  
 
Mae’n bwysig cofio nad grŵp unffurf yw gofalwyr. Mae perthnasoedd 
gofalu’n amrywiol iawn, ac nid perthynas rhwng dau unigolyn a geir o 
reidrwydd. Gall gofalwyr fod yn gofalu am un unigolyn neu am sawl 
unigolyn ar draws a rhwng y cenedlaethau, a gallant fod yn rhan o 
rwydwaith gofalu ehangach.  
 
Nid dim ond derbyn gofal y mae pobl hŷn. Mae llawer o bobl hŷn yn 
ofalwyr eu hunain, yn darparu cymorth i frawd neu chwaer, gŵr neu 
wraig, cymar (neu gyn gymar), plant, rhieni a ffrindiau. Weithiau bydd 
pobl hŷn hefyd yn rhoi cymorth i fwy nag un o’u hanwyliaid. Er enghraifft, 
mae swyddfa’r Comisiynydd wedi rhoi cymorth i fenyw oedd yn gofalu 
am ei mab anabl yn ogystal â’i gŵr.  
 
Yn ogystal â’r amrywiaeth o berthnasoedd a rhwydweithiau gofalu, mae 
amrywiaeth ymhlith y gofalwyr eu hunain hefyd. Gall pobl a chanddynt 
un neu fwy o nodweddion gwarchodedig gael profiad amrywiol o ofalu. 
Er enghraifft, mewn rhai diwylliannau mae disgwyl i’r teulu gymryd 
cyfrifoldeb am bobl hŷn, a gall mythau ynghylch diwylliannau pobl dduon 
ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig lywio meddylfryd gweithwyr proffesiynol 
sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol6 7. Yn ogystal, gall 
rhagdybiaethau heteronormadol orfodi pobl hŷn a gofalwyr LHDTC i 
guddio’u rhywioldeb wrth ymwneud â gweithwyr proffesiynol iechyd a 
gofal cymdeithasol8.  
 
Mae Adran 6 (2) y Ddeddf yn amlinellu bod yn rhaid i rywun sy’n arfer 
swyddogaethau o dan y Ddeddf ystyried barn, dymuniadau, teimladau, 
nodweddion, diwylliant a daliadau’r unigolyn. Mae’r Ddeddf hefyd yn 
cynnwys dyletswydd i roi ystyriaeth ddyledus i Egwyddorion y 
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn. Felly, mae’n hollbwysig meithrin 
dealltwriaeth ddofn o bwy yw gofalwyr er mwyn cyflawni’r dyletswyddau 
cyffredinol hyn yn y Ddeddf.  
 

                                      
6 Health and Social Care in the Community, Barriers to access and minority ethnic carers' satisfaction with social 
care services in the community: a systematic review of qualitative and quantitative literature, Greenwood, Habibi, 
Smith & Manthorpe, 2015 
7 IRISS, Improving Support for Black and Minority Ethnic Carers, 2010  
8 Marie Curie, Hiding who I am – The reality of end of life care for LGBT people, 2016  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4283974/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4283974/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4283974/
https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/iriss-insight-7.pdf
https://www.mariecurie.org.uk/globalassets/media/documents/policy/policy-publications/june-2016/reality-end-of-life-care-lgbt-people.pdf
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Mae gofalwyr yn gwneud cyfraniad sylweddol i’n heconomi ac i’n 
cymdeithas. Amcangyfrifir bod cyfraniad economaidd gofalwyr ledled y 
DU yn arbed £91 biliwn bob blwyddyn mewn costau gofal posib, sy’n 
werth economaidd o £139 biliwn y flwyddyn. Yng Nghymru amcangyfrifir 
bod gofalwyr hŷn di-dâl yn arbed £1.88 biliwn i economi Cymru mewn 
costau gofalu. Rhagwelir y bydd hyn yn codi i £2.44 biliwn erbyn 2030. 
Mae amcangyfrifon eraill yn awgrymu y gallai gofalwyr yng Nghymru fod 
yn cyfrannu cyfanswm o £8.15 biliwn y flwyddyn9. Ni ellir gorbwysleisio’r 
risgiau i’r system yn ehangach, ac i’r gymdeithas gyfan, os na chefnogir 
llesiant gofalwyr. 
 
Yn y bôn, fodd bynnag, mae eisiau ac mae angen cymorth ar ofalwyr 
hŷn er mwyn iddynt allu parhau i ofalu ac i’w cynorthwyo i gyflawni eu 
hamcanion a’u nodau llesiant eu hunain fel dinasyddion yn eu rhinwedd 
eu hunain o dan y Ddeddf.  
 
Dyletswyddau cyfreithiol 
 
Mae’n gadarnhaol fod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 (y Ddeddf) wedi gosod gofalwyr yn gydradd â’u hanwyliaid 
drwy’r Ddeddf. Er enghraifft, mae gan ofalwyr hawl gyfreithiol i gael 
asesiad, a hawl gyfreithiol i gael cymorth ag anghenion cymwys gan 
awdurdod lleol ar ôl cael asesiad, mae’r diffiniad o ofalwr wedi’i ehangu 
ac mae’n rhaid i awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn cynnig 
gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth sy’n cael eu 
hysbysebu’n glir er mwyn i ofalwyr gael y wybodaeth iawn ar yr adeg 
iawn10. 
 
Mae dyletswyddau yn y ddeddfwriaeth sy’n cyfeirio’n uniongyrchol at 
ofalwyr, ond mae llawer o ddyletswyddau eraill hefyd sy’n effeithio ar 
ofalwyr ac yn eu diogelu fel unigolion yn eu rhinwedd eu hunain. Er 
enghraifft, dylai egwyddorion cyffredinol y Ddeddf ddylanwadu ar bob 
cyswllt â gofalwyr o ran eu hanghenion cymorth. Mae’n rhaid i Awdurdod 
Lleol ystyried barn, dymuniadau a theimladau’r unigolyn a darparu 
cymorth priodol er mwyn i’r unigolyn allu cymryd rhan, ar sail 
rhagdybiaeth mai’r unigolyn yw’r person gorau i benderfynu beth sydd 
orau iddo11. Mae’n rhaid i bawb sy’n arfer dyletswyddau o dan y Ddeddf 

                                      
9 Prifysgol Bangor, Byw yn iach yn hirach: y ddadl economaidd dros fuddsoddi ym maes iechyd a lles pobl hŷn 
yng Nghymru, 2018 
10 Gofalwyr Cymru, Dilyn y Ddeddf, Papur Briffio 2, 2017 
11 Adran 6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

http://cheme.bangor.ac.uk/documents/livingwell2018.pdf
http://cheme.bangor.ac.uk/documents/livingwell2018.pdf
http://cheme.bangor.ac.uk/documents/livingwell2018.pdf
https://www.carersuk.org/files/section/5763/track-the-act-briefing-2-final-draft-year-1.pdf
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hefyd roi ystyriaeth ddyledus i Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar 
gyfer Pobl Hŷn12. 
 
Er hynny, diddymwyd Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 
2010 a deddfwriaeth arall ar gyfer gofalwyr pan gyflwynwyd y Ddeddf, ac 
mae rhywfaint o’r darpariaethau wedi eu trosglwyddo i’r Ddeddf. 
Gwrthwynebwyd hynny’n gryf gan fudiadau gofalwyr ar y pryd, oherwydd 
bod rhai o’r darpariaethau wedi’u glastwreiddio. Trafodir hyn ymhellach 
yn yr ymateb.  
 
Ddwy flynedd ar ôl gweithredu’r Ddeddf, mae angen troi’r sylw oddi wrth 
ei chynnwys a thuag at ei heffaith. Nid yw’n glir eto a yw’r Ddeddf yn 
cyflawni ei bwriad pellgyrhaeddol ac a yw’r effaith ar ofalwyr wedi bod yn 
un cadarnhaol. At ei gilydd, ymddengys fod lle i bryderu am ddiffyg 
gwybodaeth a data cadarn i’n cynorthwyo i lunio casgliadau ynghylch a 
yw dyletswyddau’r ddeddf yn cael eu cyflawni.   
 
 
Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr a’r 
Egwyddorion Cenedlaethol 
 
Yn 2017, sefydlodd Llywodraeth Cymru dair egwyddor genedlaethol i 
lywio gwaith i wella bywydau gofalwyr a chyhoeddodd y byddai cyllid o 
£1 miliwn yn mynd law yn llaw a hynny13. Sefydlwyd Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog, a chlustnodwyd £95,000 yn 2018/19 i ariannu prosiectau i 
fwrw ymlaen â dull cenedlaethol o gyflawni yn unol â’r blaenoriaethau. 
Cyn hynny, roedd Strategaeth Gofalwyr 2013-2016 yn cael ei dilyn. 
 
Nid yw blaenoriaethau cenedlaethol mor sylweddol â strategaeth 
genedlaethol – ac nid yw’r egwyddorion hyn chwaith yn cynnwys camau 
gweithredu penodol. Nid yw’n glir a yw’r blaenoriaethau ynddynt eu 
hunain yn ymrwymiad digon cryf i sicrhau bod anghenion gofalwyr yn 
cael eu bodloni. Er enghraifft, mae’r blaenoriaethau i gyd yn gysylltiedig 
â dyletswyddau y mae’r Ddeddf eisoes yn darparu ar eu cyfer ac mae’n 
anodd gweld ar hyn o bryd sut y maent yn hyrwyddo ymhellach hawliau 
gofalwyr ac ymwybyddiaeth gofalwyr ledled Cymru.  
 
Yn ogystal, bydd llwyddiant y blaenoriaethau cenedlaethol o ran gwella 
cymorth a chydnabyddiaeth i ofalwyr yn dibynnu ar effeithiolrwydd Grŵp 

                                      
12 Adran 7(1) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
13 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig, Gwlad sy’n Cefnogi Gofalwyr, 24 Tachwedd 2017 

https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/carerfriendlywales/?lang=en
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Cynghori’r Gweinidog wrth lunio sylfaen i gynllun gweithredu clir i 
Gymru.  
 
Siom oedd nodi bod y cyllid a oedd yn gysylltiedig â chymorth i ofalwyr 
eisoes wedi’i ddyrannu a’r amcanion wedi’u gosod cyn i Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog gwrdd, gyda chyllid penodol wedi’i glustnodi i gymorth i 
ofalwyr ifanc, canolfan gyflogaeth a seibiant14. Nid yw cyllid i sicrhau 
ansawdd bywyd a chanlyniadau i ofalwyr hŷn yn cael ei enwi’n benodol 
ond mae ymhlyg yn y gyllideb £1m i godi ymwybyddiaeth gofalwyr ar 
draws meddygfeydd teulu yng Nghymru ac i wella’r cymorth i ofalwyr o 
safbwynt rhyddhau pobl o’r ysbyty. Mae’n hollbwysig bod yr arian hwn 
yn cael ei ddefnyddio’r ddarbodus er budd gofalwyr hŷn yng Nghymru. 
Er enghraifft, byddai cysondeb o ran datblygu a defnyddio cofrestrau 
meddygon teulu neu brosesau rhyddhau mwy hwylus yn cyfrannu at 
sicrhau bod anghenion a dymuniadau gofalwyr yn cael eu cydnabod ac 
yr ymatebir iddynt.  
 

Asesiadau Gofalwyr 
 
Dyletswydd gyfreithiol i asesu  
 
Mae’r Ddeddf yn gosod nifer o ddyletswyddau ar Awdurdodau Lleol 
ynghylch asesu anghenion gofalwyr am gymorth. Yn eu plith mae hawl i 
gael asesiad, gallu i gyfuno neu wahanu asesiadau a chynlluniau gofal a 
chymorth, dyletswydd i asesu parodrwydd a gallu gofalwyr i ddarparu 
gofal, a dyletswydd i ystyried sut y byddai anghenion pobl ag anghenion 
gofal a chymorth yn cael eu bodloni pe na bai ganddynt ofalwr15.  
 
Gall gofalwyr wrthod cael asesiad o’u hanghenion o dan y Ddeddf os 
mynnant, ond nid yw’r ffaith bod gofalwr wedi gwrthod asesiad yn y 
gorffennol yn golygu na chaiff ofyn am asesiad eto yn y dyfodol. Yn 
ogystal, nid oes llai o ddyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i asesu os 
gwrthodwyd yr asesiad. Er enghraifft, gall Awdurdod Lleol asesu gofalwr 
os yw o’r farn nad oes gan y gofalwr alluedd perthnasol, a chaiff person 
awdurdodedig wneud penderfyniad ar ran y gofalwr. Os nad oes person 
awdurdodedig, gall Awdurdod Lleol asesu a fyddai er budd pennaf y 
gofalwr16. 
 
Sgyrsiau ‘yr hyn sy’n bwysig’ 

                                      
14 Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr, Cylch Gorchwyl  
15 Adran 24, 28, 29 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
16 Adran 25 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

https://gov.wales/topics/health/socialcare/carers/?lang=en
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Pan fydd pobl hŷn yn cysylltu â’r Awdurdod Lleol i ofyn am gymorth, 
gwybodaeth neu gyngor, dylai’r drafodaeth fod yn seiliedig ar ‘yr hyn 
sy’n bwysig’. Dylai’r pwyslais fod ar ‘yr hyn sy’n bwysig’ i’r unigolion dan 
sylw, ar ddysgu amdanynt, eu cryfderau a’u hanghenion cymorth, gan 
ragdybio mai nhw sy’n gwybod orau beth sydd orau iddynt o ran eu 
llesiant17.  
 
Wedi i’r unigolyn gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol, dylai’r sgwrs 
honno osod cywair a chyfeiriad y cymorth sydd ar gael i’r unigolyn a’r 
modd y gwireddir ei hawliau. Mae’r dull hwn yn allweddol er mwyn 
sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu cydnabod fel gofalwyr (ganddyn nhw eu 
hunain a’r gwasanaethau cyhoeddus), a bod eu hanghenion hwythau’n 
cael eu cydnabod ac y darperir ar eu cyfer drwy gynnal asesiad a llunio 
chynllun priodol yn sgil hynny. 
 
Cael asesiad  
 
Felly, dylai asesiad o’u hanghenion fod ar gael i ofalwyr o dan y Ddeddf, 
a dylid ei gynnal ar sail ‘yr hyn sy’n bwysig’. Mae sicrhau bod asesiad ar 
gael, ac ansawdd y ffordd y cynhelir yr asesiad, yn hanfodol er mwyn 
cydnabod canlyniadau, llesiant ac anghenion cymorth gofalwyr yn eu 
rhinwedd eu hunain.  
 
Er hynny, mae cyfraddau asesiadau gofalwyr gryn dipyn yn is na’r 
amcangyfrif o 370,000 o ofalwyr yng Nghymru. Er enghraifft: 
 

• Yn 2016/17, cynhaliwyd 6,207 o asesiadau gofalwyr yn ystod y 
flwyddyn.  

• Arweiniodd 1,823 o’r asesiadau hyn at lunio cynllun cymorth 

• Gwrthododd 6,864 o ofalwyr asesiad18.  
 
Roedd y gofalwyr a dderbyniodd neu a wrthododd asesiad yn cyfrif am 
lai na 4% o’r amcangyfrif o nifer y gofalwyr yng Nghymru a dim ond 29% 
o’r rhai a aseswyd a gafodd gynllun cymorth.   
 
Yn ôl adroddiad ‘State of Caring’ Gofalwyr Cymru, o blith y 370,000 o 
bobl sy’n darparu gofal di-dâl yng Nghymru, mae’n destun pryder fod 

                                      
17 Adran 6(3)(a) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
18 Stats Cymru, Oedolion a aseswyd yn ôl awdurdod lleol a mesur, 2016/17   

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Adult-Services/Service-Provision/adultsassessed-by-localauthority-measure
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dros eu hanner (66%) yn dweud nad oeddent wedi cael cynnig asesiad 
neu nad oeddent wedi gofyn am un19.  
 
Mae angen holi cwestiynau difrifol felly er mwyn mynd at wraidd y 
ffigurau hyn. Pam mae cyn lleied o ofalwyr yn cael asesiadau, pam mae 
cyn lleied o asesiadau’n arwain at gynlluniau cymorth ac a oes mathau 
eraill o gymorth ar gael yn eu lle? 
 
Mae swyddfa’r Comisiynydd wedi rhoi cymorth i ofalwr hŷn a ddywedodd 
ei bod o’r farn nad yw gofalwyr hŷn yn cael yr un ystyriaeth â gofalwyr 
eraill, a’u bod yn aros yn hwy i gael asesiad.  
 
Mae amrywiadau lleol a rhanbarthol ledled Cymru o ran yr asesiadau 
sydd ar gael i ofalwyr. Er enghraifft, mae adroddiad ‘Dilyn y Ddeddf’ 
Gofalwyr Cymru’n nodi bod loteri cod post ar waith ar hyn o bryd lle mae 
gofalwyr mewn rhai ardaloedd yn cael asesiad, ac eraill ddim yn cael 
asesiad.20 Yn ogystal, mae adborth gan ofalwyr i’r Comisiynydd yn 
dangos bod ymarfer yn amrywio o fewn Awdurdodau Lleol hyd yn oed a 
hefyd rhwng gweithwyr cymdeithasol yn yr un tîm.  
 
Mae nifer o resymau posib dros yr ystadegau ynghylch asesiadau 
gofalwyr. Er enghraifft, efallai fod gofalwyr yn cael eu cyfeirio at 
wasanaethau cymunedol neu ataliol nad ydynt yn cael eu cofnodi mewn 
cynllun cymorth ffurfiol, neu fod unigolion yn dewis gwrthod asesiad am 
eu bod yn teimlo bod eu gallu i ofalu’n cael ei asesu, neu efallai nad 
ydynt yn eu hystyried eu hunain yn ofalwyr neu nad yw’r gwasanaethau 
iechyd a chymdeithasol yn cydnabod eu bod yn ofalwyr er mwyn gallu 
cael asesiad. 
 
Mae’r data a ryddhawyd gan Stats Cymru ynghylch asesiadau gofalwyr 
yn arbrofol, ac mae rhywfaint o amrywiadau o ran cofnodi rhwng yr 
Awdurdodau Lleol. Mae’n destun pryder nad yw’r data sy’n cael ei 
gofnodi ar hyn o bryd yn adlewyrchu profiad gofalwyr o ran cael 
asesiadau. Er enghraifft, nid yw’r data a gofnodir yn cynnwys: 
 

• Cymorth cymunedol/ataliol nad yw wedi’i gynnwys mewn cynllun 
cymorth 

• Y rheswm dros wrthod asesiad 

• A yw canlyniadau gofalwyr yn cael eu bodloni drwy gynlluniau 
cymorth 

                                      
19 Gofalwyr Cymru, State of Caring 2017, 2017 
20 Gofalwyr Cymru, Dilyn y Ddeddf, Papur Briffio 2, 2017 

https://www.carersuk.org/wales/policy-resources-for-professionals/policy-library/state-of-caring-in-wales-2017
https://www.carersuk.org/files/section/5763/track-the-act-briefing-2-final-draft-year-1.pdf
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• Adborth gan ofalwyr ar y broses asesu 
 
Adnabod gofalwyr – perthnasedd i asesiadau 
 
Yn gyffredinol, mae ‘Dilyn y Ddeddf’ Gofalwyr Cymru’n amlygu 
amrywiadau ledled Cymru o ran y dull strategol a chyflenwi 
gwasanaethau i adnabod a bodloni anghenion gofalwyr21.  
 
Mae’n hanfodol bod pobl yn cydnabod eu bod yn ofalwyr, neu fod y 
gwasanaethau cymdeithasol yn cydnabod eu bod yn ofalwyr [neu drwy 
atgyfeiriad gan y gwasanaethau iechyd] er mwyn cael asesiad. Mae 
llawer o bobl hŷn yng Nghymru nad ydynt efallai’n eu hystyried eu 
hunain yn ofalwyr neu sy’n gofalu am gryn dipyn o amser cyn cydnabod 
eu rôl. Er enghraifft, yng Nghymru fe gymerodd hi dros flwyddyn i 55% o 
ofalwyr gydnabod eu rôl ofalu, a chymerodd dros 5 mlynedd i 24% 
ystyried eu hunain yn ofalwyr22. 
 
Mae’r ddyletswydd i asesu gofalwyr o dan a24 y Ddeddf yn dod i rym 
“pan fo’n ymddangos i awdurdod lleol y gall fod ar ofalwr anghenion am 
gymorth” – ac nid yw’n ddyletswydd ragweithiol ar y gweithiwr 
cymdeithasol i chwilio am unigolion sy’n ofalwyr neu beidio a’u 
hadnabod, ac y mae efallai angen cymorth arnynt neu beidio (pan fo 
hynny wedi’i nodi mewn asesiad).  
 
Mae’n bosib felly na fydd pobl hŷn yn cysylltu â’r Awdurdod Lleol i ofyn 
am gymorth fel gofalwyr, gan nad ydynt yn cydnabod eu bod yn ofalwyr. 
Os nad yw unigolion yn datgan drostynt eu hunain eu bod yn ofalwyr, 
mae rôl y gwasanaethau cymdeithasol o ran adnabod gofalwyr a 
chyfleu’r berthynas hon i unigolyn yn dod yn fwyfwy pwysig. Er 
enghraifft, rhoddodd swyddfa’r Comisiynydd gymorth i ddyn hŷn nad 
oedd yn cael ei ystyried yn ofalwr dros ei wraig, ac na allai, o’r herwydd, 
arfer ei hawl i gael asesiad gan nad oedd ei wraig wedi ei rhyddhau o’r 
ysbyty eto a’i bod yn cael gofal fel claf mewnol. 
 
Mae’n bwysig hyfforddi staff iechyd a gofal cymdeithasol felly er mwyn 
sicrhau bod unigolion yn cael eu trin yn gyson â’r Ddeddf. Mae Gofal 
Cymdeithasol Cymru’n datblygu cyfres o ddeunyddiau dysgu i weithwyr 
gofal cymdeithasol a staff cysylltiedig ar gefnogi gofalwyr, ac asesiadau 
gofalwyr. Mae’r adnoddau hyn wrthi'n cael eu datblygu, ond gallai’r 
ffordd y cânt eu cyflwyno a’u rhoi ar waith fod yn hanfodol i wella 

                                      
21 Gofalwyr Cymru, Dilyn y Ddeddf, Papur Briffio 2, 2017 
22 Carers UK, Missing Out: the identification challenge, 2016 

https://www.carersuk.org/files/section/5763/track-the-act-briefing-2-final-draft-year-1.pdf
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/missing-out-the-identification-challenge
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ymwybyddiaeth ac adnabod gofalwyr ymhlith staff gofal cymdeithasol, a 
sicrhau bod mwy o asesiadau ar gael i ofalwyr hŷn.    
 
Mae Asesiadau Poblogaeth (AP), fel y’u nodir yn a14 y Ddeddf, yn 
chwarae rhan hanfodol yng ngallu’r Awdurdodau Lleol i ddeall 
anghenion gofal a chymorth y bobl sy’n byw yn eu hardal, gan gynnwys 
gofalwyr, a’r gwasanaethau sydd eu hangen i fodloni’r anghenion 
hynny23. Mae hynny’n gam tuag at wella ymwybyddiaeth ac adnabod 
gofalwyr, a fydd yn ei dro’n golygu bod mwy o asesiadau a chymorth ar 
gael.  
 
Er hynny, er mwyn i ganfyddiadau’r AP fod yn fwy na phroses 
academaidd, bydd angen i Awdurdodau Lleol ddadansoddi eu 
canfyddiadau’n feirniadol yn erbyn realiti asesiadau gofalwyr. Er 
enghraifft, a yw’r asesiadau gofalwyr a gwblhawyd yn eu hardal yn 
gyson ac yn unol â’r disgwyl o ran nifer y gofalwyr a gafodd eu 
hadnabod yn eu AP?  
 
Asesiadau a chynlluniau cymorth 
 
Ledled Cymru yn 2016/17, darparwyd 1,823 o gynlluniau cymorth yn sgil 
6,207 o asesiadau gofalwyr24. Dim ond 29% o’r rhai a aseswyd a 
dderbyniodd gynllun cymorth.  
 
Gallai nifer y cynlluniau gofal yn sgil asesiadau fod yn isel oherwydd bod 
cymorth weithiau’n cael ei gyfuno ag asesiad o anghenion a chynllun y 
sawl sydd ag anghenion gofal a chymorth, efallai mai cymorth anffurfiol 
yn y gymuned neu wasanaethau ataliol a geir, nad ydynt wedi’u nodi yn 
y cynllun, neu efallai nad yw’r meini prawf cymhwyso’n ddigon clir neu 
efallai eu bod yn cael eu rhoi ar waith yn wahanol ledled Cymru25.  
 
Mae Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) Cymru 2015 yn nodi bod yn 
rhaid i’r ALl gadw cofnod ysgrifenedig o asesiadau26 a rhoi copi o’r 
cofnod ysgrifenedig o’r asesiad i’r unigolyn dan sylw27.  
 
Er hynny, mae pobl hŷn wedi cysylltu â’r Comisiynydd i ddweud nad yw’r 
gwaith papur sy’n egluro cynlluniau cymorth a’r broses o wneud 
penderfyniadau fel arall bob amser yn gywir, nac yn cael ei roi mewn da 

                                      
23 a14 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
24 Stats Cymru, Oedolion a aseswyd yn ôl awdurdod lleol a mesur, 2016/17   
25 Gofalwyr Cymru, Dilyn y Ddeddf, Papur Briffio 1, 2016 
26 Rheoliad 5(1) Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015 
27 Rheoliad 6 Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesu) (Cymru) 2015 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Adult-Services/Service-Provision/adultsassessed-by-localauthority-measure
https://www.carersuk.org/files/section/5763/track-the-act-briefing-nov-2016.pdf
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bryd, neu nad yw’n cael ei roi i ofalwyr. Er enghraifft, rhoddodd swyddfa’r 
Comisiynydd gymorth i unigolyn yr aseswyd nad oedd ganddo unrhyw 
anghenion fel gofalwr, ond na chafodd gopi o’r asesiad am bum mis ar ôl 
gofyn amdano. Ar ôl i’r copi ddod i law, gwelwyd bod rhywfaint o 
wybodaeth anghywir yn yr asesiad a chynhaliwyd asesiad newydd lle y 
nodwyd bod ganddo anghenion cymorth.  
 

Cymorth i ofalwyr a seibiant 
 
Mae adroddiad ‘State of Caring’ 2017 Gofalwyr Cymru’n nodi nad yw 1 o 
bob 5 gofalwr sy’n gofalu am 50 awr neu fwy yr wythnos yn derbyn nac 
yn prynu dim cymorth ymarferol i’w helpu28. Er hynny, mae 
cydnabyddiaeth a chymorth priodol yn hanfodol er mwyn cynnal a gwella 
lles gofalwyr, eu helpu i barhau i ofalu a’u helpu i fyw bywyd y tu hwnt i’w 
rôl ofalu.  
 
Mae dyletswydd yn y Ddeddf i ddarparu gwasanaethau ataliol, ac mae hyn yn 
cynnwys gwasanaethau cymorth i ofalwyr29. Mae cymorth priodol a 
gwasanaethau ataliol yn hanfodol er mwyn cyflawni canlyniadau i ofalwyr, a 
phrofwyd bod gwasanaethau ataliol a chymorth i ofalwyr a phobl sy’n byw gyda 
dementia yn cynnig budd cadarnhaol ar y buddsoddiad30.  
 
Er hynny, canfu Gofal Cymdeithasol Cymru fod adnabod a chydnabod gofalwyr 
ganddynt hwy eu hunain a gweithwyr proffesiynol, a’r wybodaeth, y cyngor a’r 
cymorth am hawliau a gwasanaethau sydd ar gael i ofalwyr yn themâu 
allweddol sy’n effeithio ar allu pobl i gael gwasanaethau ataliol31. Yn ogystal, nid 
yw’r gwasanaethau a’r cymorth bob amser yn cael eu cynllunio a’u darparu yn y 
ffordd fwyaf priodol i’r rhai sydd mewn angen. Er enghraifft, canfu adroddiad y 
Comisiynydd ‘Ailystyried Seibiant’ fod angen ailystyried mewn modd sylfaenol 
iawn y ffordd y mae gwasanaethau seibiant i ofalwyr yn cael eu cynllunio a’u 
darparu – a bod angen i ofalwyr a phobl sy’n byw gyda dementia gael eu 
cynnwys wrth gynllunio gwasanaethau cymorth seibiant, a chyfrannu at hynny32. 
 
Gwybodaeth, cyngor a chymorth  
 
Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ddarparu 
gwybodaeth, cyngor a chymorth (GCC) i ddinasyddion, sy’n cynnwys 

                                      
28 Gofalwyr Cymru, State of Caring 2017, 2017  
29 a15 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
30  Prifysgol Bangor, Byw yn iach yn hirach: y ddadl economaidd dros fuddsoddi ym maes iechyd a lles pobl hŷn 
yng Nghymru, 2018 
31 Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymorth ataliol ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion yng Nghymru: adolygiad cyflym, 
2018  
32 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ailystyried Seibiant ar gyfer pobl a effeithir gan ddementia, 2018 

https://www.carersuk.org/wales/policy-resources-for-professionals/policy-library/state-of-caring-in-wales-2017
http://cheme.bangor.ac.uk/documents/livingwell2018.pdf
http://cheme.bangor.ac.uk/documents/livingwell2018.pdf
http://cheme.bangor.ac.uk/documents/livingwell2018.pdf
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/Carers-Report.pdf
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/Carers-Report.pdf
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Rethinking_Respite_for_People_Affected_by_Dementia.sflb.ashx
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gofalwyr33. Mae darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth yn hanfodol er 
mwyn i ofalwyr gael gwybod am wasanaethau cymorth ac ataliol ac er 
mwyn iddynt allu eu defnyddio. Er hynny, bydd gwasanaethau GCC 
Awdurdodau Lleol ledled Cymru’n amrywio o ran strwythur a dull 
gweithredu a gallant amrywio o linell ffôn i ganolbwynt cymunedol. 
 
Pa fath bynnag o ddarpariaeth GCC a gynigir, wrth gysylltu â gwasanaeth 
GCC yng Nghymru nid oes dyletswydd yn y Ddeddf i gasglu data ynglŷn 
â sut y mae gofalwyr yn defnyddio’r gwasanaeth. Canfu ‘Dilyn y Ddeddf’ 
Gofalwyr Cymru mai dim ond 16% o ofalwyr oedd wedi cael gwybodaeth 
gan eu Hawdurdod Lleol yn ystod y chwe mis wedi i’r Ddeddf ddod i rym 
i’w cynorthwyo yn eu rôl ofalu. Cynyddodd hynny i 46% yn y chwe mis 
wedi hynny a dywedodd 78% o ofalwyr fod y wybodaeth a gawsant naill 
ai’n ddefnyddiol neu’n ddefnyddiol iawn34.  
 
Er hynny, er bod hyn yn rhoi rhyw syniad i ni ynglŷn â’r sefyllfa, nid data 
cenedlaethol, swyddogol mohono. Byddai gwella’r data’n fodd o ddeall 
anghenion gofalwyr yn well ac yn helpu i nodi bylchau yn y cymorth a’r 
gwasanaethau GCC, er enghraifft a yw unigolion eu hunain yn datgan 
eu bod yn ofalwyr neu a ydynt wedi’u hadnabod gan staff GCC, y math o 
gymorth y gofynnwyd amdano, a gafodd unigolion eu hatgyfeirio i gael 
asesiad, neu’r rhesymau dros wrthod asesiad gofalwyr. 
 
Nid oes modd ar hyn o bryd diffinio pa mor llwyddiannus yw 
gwasanaethau GCC o ran cyfeirio gofalwyr yn effeithiol at wasanaethau 
cymorth. Er gwaethaf hynny, mae sefydliadau’r trydydd sector wedi codi 
pryderon â’r Comisiynydd fod unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau 
GCC wedi’u cyfeirio’n ôl i’r gymuned lle y gallai asesiad pellach fod wedi 
bod yn fwy priodol. 
 
Gwasanaethau seibiant 
 
Mae seibiant yn cael ei weld yn aml fel y math mwyaf cyffredin o 
gymorth i ofalwyr. Er hynny, mae’n aml yn cael ei weld fel noson i ffwrdd 
neu ddiwrnod mewn cartref gofal yn unig, i’r unigolyn ag anghenion gofal 
a chymorth.  
 
Canfu adroddiad y Comisiynydd ‘Ailystyried Seibiant’35 na ddylid cyfyngu 
seibiant i’r dewis cyfyngedig hwn nad yw bob amser yn bodloni 

                                      
33 a17 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 
34 Gofalwyr Cymru, Dilyn y Ddeddf, Papur Briffio 2, 2017 
35 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ailystyried Seibiant ar gyfer pobl a effeithir gan ddementia, 2018 

https://www.carersuk.org/files/section/5763/track-the-act-briefing-2-final-draft-year-1.pdf
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Rethinking_Respite_for_People_Affected_by_Dementia.sflb.ashx
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anghenion gofalwyr, neu’r rhai sy’n byw gyda dementia. Er bod yr 
adroddiad yn canolbwyntio’n benodol ar bobl sy’n byw gyda dementia 
a’u gofalwyr, mae llawer o’r prif negeseuon yr un mor berthnasol i bobl 
eraill y mae angen seibiant arnynt.  
 
Mae angen cyfleoedd ar bobl i gymryd seibiant gyda’i gilydd ac ar 
wahân, gartref ac oddi cartref yn unol â’u barn, eu dymuniadau a’u 
teimladau. Mae’n amlwg fod angen mathau mwy creadigol o seibiant, ar 
y cyd ag ystod o sectorau, o letygarwch, i’r amgylchedd, chwaraeon, y 
celfyddydau a hamdden – megis cynllun ‘respitality’ yn yr Alban. 
 
Er hynny, nid yw’r systemau sydd ar waith ar hyn o bryd i fonitro, mesur 
a gwerthuso lefelau o ‘seibiant’ yn addas at y diben, ac maent yn 
seiliedig ar ddiffiniad cul ac unochrog o seibiant (e.e. mae dangosydd 
perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer seibiant yn ymwneud ag aros 
dros nos yn unig). Yn ogystal, nid yw gwybodaeth am opsiynau seibiant 
ar gael yn ddigon hwylus, nac yn cael ei darparu ar yr adeg iawn ac ar y 
ffurf iawn, ac nid oes digon o gymorth i wneud synnwyr o’r opsiynau 
sydd ar gael. Mae’n bosib na fydd staff y gwasanaethau cymdeithasol yn 
gwbl ymwybodol o’r opsiynau eu hunain. 
 
Canfu’r adroddiad hefyd nad yw systemau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn ddigon ymatebol i bobl sydd â mwy nag un rôl ofalu. Er enghraifft, 
mae swyddfa’r Comisiynydd wedi rhoi cymorth i fenyw sy’n gofalu am ei 
gŵr a’i mab. Er ei bod yn cael cymorth seibiant ysbeidiol gan weithwyr 
gofal cymdeithasol sy’n mynd â’i mab allan, nid yw’n cael dim amser iddi 
hi ei hun gan ei bod yn dal i ofalu am ei gŵr.  
 

Yn yr adroddiad cynigiodd y Comisiynydd fap newydd o ganlyniadau 

seibiant, yn seiliedig ar y canlyniadau y dywedodd gofalwyr a phobl sy’n 

byw gyda dementia eu bod eisiau eu cyflawni. Mae hyn yn cyd-fynd â’r 

Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol a allai fod yn offeryn defnyddiol i 

ymarferwyr, rheoleiddwyr, y rhai sy’n llunio polisïau, darparwyr a phobl 

sy’n defnyddio gwasanaethau, i hybu gwaith i ddatblygu dewisiadau 

seibiant amgen mwy ystyrlon a mesur eu heffaith. 

 

Mae hefyd wedi’i groesawu gan Rwydwaith Dysgu a Gwybodaeth y 

Swyddogion Gofalu, mudiadau gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd 

wedi’i ddisgrifio fel testun trafod defnyddiol er mwyn gwneud y 

Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol yn ystyrlon ac yn gyraeddadwy o 

ran canlyniadau personol. 
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Seibiant a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia  

 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Cymru ar gyfer 

Dementia 2018-202236 (y Cynllun) ym mis Chwefror 2018. Bydd £10m y 

flwyddyn yn ychwanegol ar gael i helpu i roi camau gweithredu allweddol 

y Cynllun ar waith. Bydd cynnydd o ran rhoi’r cynllun ar waith yn cael ei 

oruchwylio gan Grŵp Sicrwydd Cyflenwi a Gweithredu ar Ddementia37, a 

chyhoeddir cofnodion y grŵp er mwyn sicrhau tryloywder38.  

 

Mae’r Cynllun yn cydnabod bod angen cynnig gwahanol opsiynau o ran 

gofal seibiant sy’n berthnasol i wahanol grwpiau oedran, mae’n cynnwys 

ymrwymiad i sicrhau bod dull newydd ‘timau sy’n canolbwyntio ar yr 

unigolyn’ yn galluogi teuluoedd a gofalwyr i gael gofal seibiant sy’n 

bodloni anghenion y gofalwr yn ogystal ag anghenion y sawl sy’n byw 

gyda dementia, ac yn ymrwymo i ddysgu o adroddiad Ailystyried 

Seibiant. Bydd cynnydd yn erbyn y cynllun hwn yn ‘gyfrwng allweddol i 

ddangos llwyddiannau a’r meysydd sydd angen eu gwella a amlinellwyd 

yn Safonau Iechyd a Gofal Cymru’39. 

 

Gofalwyr a Gofal Iechyd Parhaus  
 
Gall Bwrdd Iechyd ddarparu cyllid Gofal Iechyd Parhaus os aseswyd 
bod anghenion yr unigolyn yn anghenion iechyd yn anad dim. Er hynny, 
wedi i’r cyllid a’r pecyn gofal hwn gael eu rhoi ar waith, mae’n bosib y 
bydd gofalwr yn dal i fod yn bresennol, a dylid ei gydnabod a’i gefnogi.  
 
Awdurdodau Lleol sy’n gyfrifol am asesu anghenion cymorth gofalwyr, 
sy’n cynnwys gofalwyr unigolion sy’n derbyn arian Gofal Iechyd 
Parhaus40. Er hynny, pan fo gofalwyr yn cefnogi unigolyn sy’n derbyn 
arian Gofal Iechyd Parhaus, mae’r Comisiynydd yn ymwybodol y gall yn 
ymarferol fod diffyg eglurder neu weithredu ynghylch pa gorff cyhoeddus 
sy’n gyfrifol am gefnogi’r gofalwr.  
 

                                      
36 Llywodraeth Cymru, Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia, 2018  
37 Mae’r grŵp hwn bellach wedi’i ailenwi’n Grŵp Goruchwylio Gweithrediad ac Effaith ym maes Dementia. Bydd 
aelodau’r grŵp hwn yn cynnwys pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr a’u teuluoedd. 
38 Llywodraeth Cymru, Dementia, 2018 
39 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ailystyried Seibiant ar gyfer pobl a effeithir gan ddementia, 2018 
40 a24 (1)(a) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

https://gov.wales/docs/dhss/publications/180214dementiaen.pdf
https://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/policy/dementia/?lang=en
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Rethinking_Respite_for_People_Affected_by_Dementia.sflb.ashx


18 
 

Rhoddodd swyddfa’r Comisiynydd gymorth i ddyn hŷn pan wnaed 
penderfyniad budd pennaf i symud ei wraig i gartref gofal. Mynegodd y 
dyn awydd i ofalu amdani yn eu cartref eu hunain, ond er mwyn gwneud 
hynny dywedodd y Bwrdd Iechyd fod angen iddo ddarparu cynllun gofal 
yn dangos sut yr oedd yn bwriadu gofalu am ei wraig. Ni chynigiwyd 
cymorth iddo i lunio’r cynllun hwnnw ac nid oedd cymorth ar gael yn 
hwylus iddo, ac mewn cyfarfod budd pennaf arall penderfynwyd nad 
oedd wedi rhoi digon o sicrwydd y gallai fodloni anghenion ei wraig, er 
gwaetha’r ffaith iddo fod yn aelod allweddol o dîm gofal ei wraig pan 
oedd hi’n cael triniaeth yn yr ysbyty. 
 
Yn ogystal, rhoddodd swyddfa’r Comisiynydd gymorth i unigolyn a 
wrthwynebodd benderfyniad i gael gwared ar gymorth 1 ag 1 i aelod o’r 
teulu a oedd yn cael arian Gofal Iechyd Parhaus. Wedi i’r Comisiynydd 
ymyrryd, gofynnodd y Bwrdd Iechyd i’r gofalwr am ei sylwadau ar 
lenyddiaeth newydd i gleifion i atal anghydfodau o’r fath rhag codi eto. 
Roedd y gofalwr o’r farn ei bod wedi cyfrannu at wneud gwahaniaeth i 
ofalwyr eraill a bod y Bwrdd Iechyd wedi cymryd ei hadborth o ddifrif.  
 
O ran seibiant, mae cyllid ar gael ar gyfer hyn pan fo arian Gofal Iechyd 
Parhaus yn cael ei ddarparu ond mae pobl hŷn wedi dweud ei bod yn 
anodd cael gafael arno a bod yn rhaid iddynt godi cwestiynau neu 
gwyno i’r Bwrdd Iechyd er mwyn ei gael.41  
 
Taliadau uniongyrchol 
 
Dylai Taliadau Uniongyrchol gael eu cynnig yn eang fel ffordd o gael 

seibiant, y mae pobl yn cael eu hannog i’w harchwilio a’u grymuso i’w 

defnyddio. Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol ddod i ddeall taliadau 

uniongyrchol yn well a defnyddio mwy arnynt, sicrhau bod y cymorth 

angenrheidiol ar gael i ofalwyr i’w defnyddio, ac annog pobl i’w 

defnyddio ar gyfer cyfarpar a seibiant.  

 
Canfu adroddiad ‘Ailystyried Seibiant’42 y gall taliadau uniongyrchol fod 
yn gyfrwng pwysig er mwyn sicrhau hyblygrwydd, dewis a rheolaeth wrth 
roi cymorth i ofalwyr hŷn. Er enghraifft, roedd nifer fach o bobl wedi 
defnyddio taliadau uniongyrchol i drefnu cymorth seibiant gyda 
chanlyniadau cadarnhaol. Yn eu plith roedd talu am seibiant dros nos yn 
eu dewis le, naill ai ar eu pen eu hunain neu fel teulu (naill ai mewn 

                                      
41 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ailystyried Seibiant ar gyfer pobl a effeithir gan ddementia, 2018 
42 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Ailystyried Seibiant ar gyfer pobl a effeithir gan ddementia, 2018 

http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Rethinking_Respite_for_People_Affected_by_Dementia.sflb.ashx
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Rethinking_Respite_for_People_Affected_by_Dementia.sflb.ashx
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cartref gofal neu yn y sector lletygarwch), neu dalu am ‘gyfaill’ am 
ychydig oriau neu ddyddiau’r wythnos, i helpu i roi cymorth i’r person 
sy’n byw gyda dementia i wneud yr hyn roedd eisiau ei wneud, gartref 
neu yn rhywle arall.  
 
Er hynny, ychydig iawn o bobl sy’n manteisio ar yr opsiwn hwn, yn 
enwedig pobl hŷn a gofalwyr43. Canfu adroddiad ‘Ailystyried Seibiant’ fod 
y rhan fwyaf o bobl hŷn sy’n byw gyda dementia a gofalwyr yn 
anghyfarwydd â’r ffordd hon o gael cymorth, gan nodi nad oedd eu 
gweithiwr cymdeithasol wedi dweud wrthynt am daliadau uniongyrchol.  
 
“Taliadau uniongyrchol – rydych chi’n gorfod brwydro i’w cael nhw.” 
Gofalwr 
 
“Rwy i wedi clywed y Cyngor yn dweud na fyddan nhw’n talu taliadau 
uniongyrchol i ofalwyr nawr ac mae hynny’n anghyfreithlon.” Gofalwr 
 
Dywedodd rhai gofalwyr a oedd wedi ceisio defnyddio taliadau 
uniongyrchol ar gyfer seibiant nad oedd yn brofiad cadarnhaol, naill ai 
am nad oeddent yn teimlo iddynt gael digon o gymorth i drin a thrafod y 
taliadau, neu am nad oedd y swm o arian a ddarparwyd gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn ddigon i dalu’r costau neu am nad 
oeddent yn gallu dod o hyd i rywun a oedd yn darparu’r gwasanaeth. 
 

Mae gan ofalwyr hawl i geisio cymorth iddyn nhw’u hunain ar ffurf taliad 

uniongyrchol. Er enghraifft, roedd gofalwr wedi defnyddio’r taliad i dalu 

rhywun i dorri’r glaswellt, rhywbeth a oedd yn anodd iddo am resymau 

iechyd. Roedd hynny’n cyflawni canlyniadau, sef cael seibiant a’i gynnal 

yn ei rôl ofalu:  

 

“Helpu gyda rhai o’r pethau ro’n i’n teimlo ei bod yn anodd i mi eu 

gwneud – pethau a allai wneud hynny’n haws.” Gofalwr 

 

Eiriolaeth i ofalwyr 

 

“Roedd yr eiriolaeth wedi fy helpu i wybod fy hawliau.” – Gofalwr a 

defnyddiwr gwasanaeth eiriolaeth44 

                                      
43 Social Care Institute for Excellence, Keeping personal budgets personal: learning from the experiences of 
older people, people with mental health problems and their carers, Newbronner, L., Chamberlain, R., Bosanquet, 
K., Bartlett, C., Sass, B. & Glendinning, C. 2011 
44 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn: Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol, 2018 

https://www.scie.org.uk/publications/reports/report40/
https://www.scie.org.uk/publications/reports/report40/
https://www.scie.org.uk/publications/reports/report40/
http://www.olderpeoplewales.com/en/reviews/advocacy2018.aspx
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Mae’n rhaid cynnal hawliau gofalwyr i gael eiriolaeth, lle y bo hynny’n 

briodol, er mwyn sicrhau y gallant gael y gwasanaethau a’r cymorth sydd 

eu hangen arnynt i barhau yn eu rôl – ac mae hefyd yn rhan hanfodol o 

roi’r Ddeddf ar waith yn llwyddiannus. 

 

Er hynny, canfu adroddiad y Comisiynydd, ‘Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn: 

Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol yng Nghymru’45 fod nifer 

sylweddol o bobl hŷn yn methu â chael eiriolaeth annibynnol, yn fwy 

cyffredinol ac o dan ddyletswyddau deddfwriaethol. 

 

“Dy’ch chi ddim yn gwybod beth dy’ch chi ddim yn ei wybod.” – Person 

hŷn sy’n byw gyda dementia46 

 

Mae’n awgrymu bod angen gwneud mwy i sicrhau bod anghenion 

gofalwyr o ran eiriolaeth annibynnol yn cael ystyriaeth briodol ac yn cael 

eu bodloni o dan y Ddeddf.  Byddai mentrau ymwybyddiaeth wedi’u 

targedu, megis gwybodaeth mewn meddygfeydd a llyfrgelloedd, yn 

sicrhau bod y bobl fwyaf agored i niwed yn cael gwybod am eiriolaeth 

annibynnol, p’un a ydynt mewn cysylltiad â gwasanaethau statudol neu’n 

eu hystyried eu hunain yn ofalwyr ai peidio.   

 

I lawer o ofalwyr, efallai y bydd aelod o’r teulu, ffrind neu rywun maen 

nhw’n rhoi gofal a chymorth iddynt yn gallu darparu eiriolaeth anffurfiol 

er mwyn iddynt allu cymryd rhan a sicrhau bod eu barn a’u 

dymuniadau’n cael eu clywed wrth wneud penderfyniadau.  Er hynny, 

nid yw’n glir ar hyn o bryd faint o ofalwyr sydd wedi cael cymorth gan 

eiriolwr anffurfiol i’w helpu â’u cyswllt â’r gwasanaethau cymdeithasol.  

Yn yr un modd, nid yw’n glir faint o ofalwyr sydd wedi cael cynnig 

Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol (IPA) statudol yn unol â’r Ddeddf na 

faint o ofalwyr sydd wedi derbyn y cynnig hwnnw.    

 

                                      
45 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn: Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol, 2018 
46 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn: Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol, 2018 

 

http://www.olderpeoplewales.com/en/reviews/advocacy2018.aspx
http://www.olderpeoplewales.com/en/reviews/advocacy2018.aspx
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Mae data cenedlaethol47 yn dangos bod 762 o bobl wedi cael 

gwasanaeth ‘eiriolaeth’ yn ystod 2016-17 yn rhan o’u gofal a chymorth 

ond nid oes rhagor o ddata ar gael i gadarnhau’r math o eiriolaeth a 

ddarparwyd na chanran y gofalwyr a gafodd gymorth eiriolaeth.  Yn 

ogystal, er bod yr Adroddiad Blynyddol ar y Fframwaith Canlyniadau 

Cenedlaethol yn dangos bod 71% o ofalwyr sy’n cael cymorth yn cytuno 

eu bod wedi’u cynnwys yn unrhyw benderfyniadau am sut roedd eu 

gofal neu gymorth yn cael ei ddarparu48, nid yw’n cynnwys rhagor o 

fanylion am y rheswm pam nad oedd bron i 30% o ofalwyr yn teimlo’u 

bod yn rhan o’r penderfyniadau amdanynt ac a oedd eu hangen am 

eiriolaeth, statudol neu fel arall, yn ffactor yn hynny.     

 

Mae’r diffyg data i ddangos a yw angen gofalwyr am eiriolaeth wedi’i 
ystyried yn destun pryder.  Roedd gofalwyr yn unfryd eu hawydd i 
wasanaethau eiriolaeth annibynnol arbenigol fod ar gael iddynt i sicrhau 
eu bod yn gwybod beth yw eu hawliau, a hawliau’r bobl maent yn gofalu 
amdanynt, ac er mwyn iddynt gael mwy o wybodaeth a theimlo’n fwy abl 
i barhau i ddarparu gofal a chymorth.   
 
Mae’r diffyg data a gesglir ynghylch cynnig eiriolaeth yn ystod y broses 

asesu’n golygu nad yw’n glir a allai eiriolaeth annibynnol, neu’r ffaith nad 

oes gan ofalwyr lais effeithiol yn ystod y broses ac nad ydynt yn gwybod 

beth yw eu hawliau, fod yn ffactor o ran y nifer fach o Gynlluniau 

Cymorth sy’n deillio o asesiadau gofalwyr.   

 

Canfu’r adroddiad hefyd wendidau posib yn lefel yr hyfforddiant i staff 

sy’n gweithio mewn gwasanaethau statudol ar y gofynion cyfreithiol o 

ran eiriolaeth, a bod hynny yn ei dro’n arwain at ddiffyg dealltwriaeth 

ymhlith gweithwyr proffesiynol o hawliau pobl i gael eiriolaeth annibynnol 

a allai fod yn rhwystr i ofalwyr o ran cael eiriolaeth.   

 

O dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005, gall y rhai sy’n gweithredu fel 
eiriolwyr anffurfiol i rywun sydd heb alluedd, megis gofalwr di-dâl, aelod 

                                      
47 Llywodraeth Cymru, Adults receiving care and support in Wales, 2016-17 (Experimental statistics) ;  Stats 
Cymru, Children receiving care and support by local authority and age group, 2016-17 (Experimental statistics)   
48  Llywodraeth Cymru, Mesur llesiant cenedlaethol:Adroddiad ar y fframwaith canlyniadau cenedlaethol ar gyfer 
pobl sydd angen gofal a chymorth ac ar gyfer gofalwyr sydd angen cymorth, 2016–17, 2017 

https://gov.wales/statistics-and-research/adults-receiving-care-support/?lang=en
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/children-receiving-care-and-support
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/children-receiving-care-and-support
https://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/?lang=en
https://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/?lang=en
https://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/?lang=en
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o’r teulu neu ffrind, gael cymorth gan IMCA49
 i’w helpu i gyflawni 

swyddogaeth eiriolwr anffurfiol.  Nid oes llawer o wybodaeth ar gael 
ynghylch i ba raddau y cynigir yr hawl hon i eiriolwyr anffurfiol, a’r 
defnydd a wneir o IMCA ar lefel genedlaethol.  Mae hyn yn destun 
pryder oherwydd gallai peidio â rhoi cymorth IMCA i eiriolwyr anffurfiol er 
mwyn iddynt allu cyflawni eu rôl yn effeithiol danseilio llais y rhai y maent 
yn eirioli drostynt.    
 

Er enghraifft, rhoddodd swyddfa’r Comisiynydd gymorth i deulu a oedd 
yn anghytuno â phenderfyniad budd pennaf a wnaed ynghylch aelod o’r 
teulu. Ni ystyriwyd atgyfeiriad IMCA gan fod gan yr unigolyn eisoes 
gymorth teuluol. Er hynny, dyma’r math o sefyllfa lle y gellid bod wedi 
defnyddio IMCA i sicrhau bod budd pennaf y person hŷn yn cael ei 
warchod.  
 
Mae’r niferoedd isel sy’n manteisio ar gymorth IMCA 39D ymhlith 

aelodau o’r teulu neu ffrindiau sy’n gweithredu fel eiriolwyr anffurfiol yn 

destun pryder.  Mae’n codi amheuon ynghylch i ba raddau y mae 

gweithwyr proffesiynol yn rhoi gwybod yn briodol i’r rhai sy’n cyflawni rôl 

eirioli anffurfiol, llawer ohonynt yn ofalwyr, am yr hawl hon.  Er bod 

adroddiad monitro diweddaraf Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid50 

yn dangos bod cyfran uwch o heriau’n cael eu cyflwyno i awdurdodiadau 

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid pan fo IMCA yn bresennol, mae’n 

nodi bod defnydd o IMCA yn y broses Trefniadau Diogelu rhag Colli 

Rhyddid wedi bod yn gymharol sefydlog ers 2015/16.  Mae’r adroddiad 

yn dangos, o’r 363 o achosion lle y penodwyd IMCA (o gyfanswm o 

13,627 o geisiadau Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a wnaed yn 

2016/1751), mai dim ond 94 o’r rhain oedd yn IMCA “39D”.   Ac ystyried y 

rhan bwysig mae IMCA’n ei chwarae (gan gynnwys IMCA 39D) er mwyn 

sicrhau bod llais yr unigolyn yn cael ei glywed pan wneir penderfyniadau 

budd pennaf, mae’n hollbwysig sicrhau bod hawliau pobl i IMCA (gan 

gynnwys hawl eiriolwyr anffurfiol i IMCA 39D) yn cael eu hyrwyddo’n fwy 

cyson.    

Yr angen nawr ac yn y dyfodol am eiriolaeth annibynnol  

                                      
49 Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn nodi, pan fo gan unigolyn gynrychiolydd di-dâl, fod yn rhaid 
cyfarwyddo IMCA 39D os gofynna’r unigolyn neu ei gynrychiolydd di-dâl amdano neu os yw’r corff goruchwylio 
o’r farn y byddai’r unigolyn neu ei gynrychiolydd yn elwa ar gymorth IMCA 39D  
50 AGGCC & AIC, Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid: Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol ac Iechyd 2016-17 
51  AGGCC & AIC, Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid: Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol ac Iechyd 2016-17 

https://careinspectorate.wales/deprivation-liberty-safeguards-annual-monitoring-report-health-and-social-care-2016-17
https://careinspectorate.wales/deprivation-liberty-safeguards-annual-monitoring-report-health-and-social-care-2016-17
https://careinspectorate.wales/deprivation-liberty-safeguards-annual-monitoring-report-health-and-social-care-2016-17
https://careinspectorate.wales/deprivation-liberty-safeguards-annual-monitoring-report-health-and-social-care-2016-17
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Mae’n destun pryder nad yw’r Asesiadau Poblogaeth (AP) ar hyn o bryd 
o dan y Ddeddf yn nodi eiriolaeth annibynnol mewn unrhyw fanylder, er 
gwaetha’r gofyniad i wneud hynny.  Er bod AP yn nodi sawl gwahanol 
grŵp yn yr adroddiadau gan gynnwys pobl ag anabledd dysgu, pobl â 
chyflwr iechyd meddwl, pobl hŷn a gofalwyr – pob un o bosib ac arnynt 
angen eiriolwyr annibynnol â sgiliau gwahanol – nid oes awgrym pa 
wahanol fathau o wasanaethau eiriolaeth annibynnol y gallai fod eu 
hangen i fodloni’r angen hwn.  
 
Fe ddylai fod yn ddigon posib dadansoddi data ar grwpiau penodol o 
bobl i amcangyfrif y galw am eiriolaeth annibynnol; byddai cynnydd yn 
nifer y bobl sy’n byw gyda dementia, er enghraifft, yn awgrymu bod 
angen cynnydd cymesur yn nifer yr eiriolwyr annibynnol sy’n gallu 
gweithio yn y maes hwnnw. Mae’n destun pryder nad yw’r cysylltiad hwn 
wedi’i wneud yn yr un o’r adroddiadau AP.  
 
Dyma golli cyfle go iawn ac mae’n codi pryderon am effeithiolrwydd AP 

fel offeryn i ‘sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cynllunio a’u datblygu 

mewn ffordd effeithlon ac effeithiol gan bartneriaid yn y sector 

cyhoeddus er mwyn hyrwyddo llesiant pobl ag anghenion gofal a 

chymorth’52. 

Polisi Llywodraeth Cymru’n ehangach 
 
Iechyd 
 
Gall gofalu gael effaith negyddol ar iechyd corfforol a meddyliol gofalwyr. Yn ôl 
adroddiad ‘State of Caring’ Gofalwyr Cymru: 
 
Gall gofalwyr ei chael yn anodd dod o hyd i amser i ofalu am eu lles eu 
hunain wrth ofalu:  

• Dywedodd dros hanner y gofalwyr yng Nghymru (53%) hefyd eu 
bod yn gwneud llai o ymarfer corff oherwydd eu bod yn gofalu a 
dywedodd 47% eu bod wedi’i chael yn anodd sicrhau diet cytbwys.  

 
Mae gofalwyr yn fwy tebygol o fod â chyflyrau iechyd corfforol neu 
feddyliol ac maent yn aml yn esgeuluso’r cyflyrau hynny:  

                                      
52 Paragraff 79, Cod Ymarfer Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol), Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014   
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• Dywedodd 6 o bob 10 gofalwr (59%) fod eu hiechyd corfforol yn 
waeth oherwydd eu bod yn gofalu a dywedodd 70% o ofalwyr yng 
Nghymru eu bod yn dioddef problemau iechyd meddwl. 

 
Mae gofalwyr yn fwy tebygol o brofi straen, gorbryder ac iechyd meddwl 
gwaeth:  

• Dywedodd hanner (50%) y gofalwyr yng Nghymru fod eu hiechyd 
meddwl wedi gwaethygu oherwydd eu bod yn gofalu, dywedodd 8 
o bob 10 o bobl (78%) eu bod yn teimlo dan fwy o straen 
oherwydd eu rôl ofalu, a dywedodd 7 o bob 10 (67%) fod gofalu 
wedi gwneud iddynt deimlo’n fwy pryderus53.  

 
Yn ogystal â’u hanghenion iechyd eu hunain, mae mwy o lawer o ofalwyr yn 
ymdrin â gwasanaethau iechyd na gwasanaethau gofal cymdeithasol yn rhan 
o’u rôl ofalu54. O’r herwydd, mae’n hanfodol bod y gwasanaethau iechyd yn 
ymwybodol o ofalwyr, yn eu hadnabod ac yn ymateb iddynt er mwyn 
cynorthwyo gofalwyr i barhau i ofalu ac i ofalu am eu lles eu hunain.  
 
 
Mesur Strategaethau Iechyd a Gofalwyr (Cymru) 2010 
 
Diddymwyd Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 (y 
Mesur) a deddfwriaeth arall ar gyfer gofalwyr pan gyflwynwyd y Ddeddf, 
oherwydd bod bwriad i drosglwyddo’i ddarpariaethau i’r Ddeddf. 
Gwrthwynebwyd hynny’n gryf gan fudiadau gofalwyr ar y pryd. 
 
Cododd Cynghrair Cynhalwyr Cymru bryderon fod diddymu’r Mesur, a 
chyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi 
glastwreiddio swyddogaeth y Byrddau Iechyd wrth gydgynllunio 
gwasanaethau i ofalwyr, a bod canllawiau manwl a oedd yn sail i’r Mesur 
wedi eu colli55.  
 
O dan y Mesur, dynodwyd y byddai’r Byrddau Iechyd yn asiantaethau 
arweiniol wrth ddatblygu strategaethau gofalwyr lleol, y bwriedid iddynt 
sicrhau bod gofalwyr yn cael eu hadnabod a bod gwybodaeth yn cael ei 
darparu i ofalwyr mewn modd systematig56. Mae hyn bellach wedi’i 
gynnwys mewn gofyniad mwy cyffredinol i Fyrddau Gwasanaethau 

                                      
53 Gofalwyr Cymru, State of Caring 2017, 2017 
54 Cynghrair Cynhalwyr Cymru, Assembly Member Briefing for the Stage 3 Debate of the Wellbeing of Future 
Generations (Wales) Bill, 2015 
55 Cynghrair Cynhalwyr Cymru, Assembly Member Briefing for the Stage 3 Debate of the Wellbeing of Future 
Generations (Wales) Bill, 2015 
56 Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010;  Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 
Canllawiau ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol, Rhagfyr 2011  

https://www.carersuk.org/wales/policy-resources-for-professionals/policy-library/state-of-caring-in-wales-2017
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/assembly-member-briefing-for-the-stage-3-debate-of-the-well-being-of-future-generations-wales-bill
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/assembly-member-briefing-for-the-stage-3-debate-of-the-well-being-of-future-generations-wales-bill
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/assembly-member-briefing-for-the-stage-3-debate-of-the-well-being-of-future-generations-wales-bill
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/assembly-member-briefing-for-the-stage-3-debate-of-the-well-being-of-future-generations-wales-bill
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2010/5/enacted
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/829/FINAL_CARERS_STRATEGIES_WALES_GUIDANCE_2011_-_ENGLISH.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/829/FINAL_CARERS_STRATEGIES_WALES_GUIDANCE_2011_-_ENGLISH.pdf
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Cyhoeddus gwblhau asesiadau llesiant a chyhoeddi cynllun llesiant 
lleol57.  
 
Er nad ydym yn gwybod eto beth fydd effaith y newidiadau 
deddfwriaethol hyn, mae’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer adnabod 
gofalwyr a darparu gwybodaeth iddynt a oedd yn bodoli o’r blaen drwy’r 
Mesur wedi’i ddirwyn i ben. Mae’r newid hwnnw wedi’i weld hefyd drwy 
ddirwyn i ben swyddogaethau strategol cysylltiedig58. 
 
Er gwaethaf hyn, ceir enghreifftiau o arfer da mewn perthynas â gofalwyr 
ar draws Byrddau Iechyd, megis cynlluniau i annog a chymell arferion i 
geisio sicrhau bod mwy o wybodaeth a chymorth ar gael i ofalwyr megis 
y cynllun ‘Buddsoddwyr mewn Gofalwyr’ i feddygfeydd ledled Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda59. Yn ogystal, mae rôl Hyrwyddwr Gofalwyr 
mewn gwasanaethau meddygon teulu wedi’i rhoi ar waith yn dda mewn 
rhai practisau, ond amrywiol fu llwyddiant ac effaith y rôl hon60. Er hynny, 
mae dyfodol y cynlluniau a’r camau gweithredu hyn ar draws pob Bwrdd 
Iechyd yn awr yn ddibynnol ar ewyllys pob mudiad yn erbyn y gofynion a 
nodir yn y Mesur.  
 
Gwasanaethau Meddygon Teulu 
 
Cyhoeddodd y Comisiynydd adroddiad ar wasanaethau meddygon teulu 
yn 201761, ac roedd bron i 17% o’r rhai a ymatebodd i’r holiadur yn eu 
hystyried eu hunain yn ofalwyr, a chodwyd nifer o faterion ynghylch 
gofalwyr. 
 
Canfu’r adroddiad y gall systemau iechyd fod yn anhyblyg a pheidio ag 
ymateb i anghenion unigol pobl – er enghraifft wrth drefnu apwyntiad a’r 
diffyg cydnabyddiaeth i’r anawsterau y gall gofalwyr eu hwynebu wrth 
gyrraedd apwyntiadau ar fyr rybudd. Soniodd gofalwyr am heriau trefnu 
ymweliad cartref, a’r rhwystredigaeth a ddaw yn sgil gorfod esbonio’u 
sefyllfa dro ar ôl tro wrth geisio trefnu hyn. 
 
“Anodd i ofalwyr fynd i apwyntiadau ar yr un diwrnod oherwydd eu bod 
yn methu cael rhywun i gymryd eu lle neu helpu mor gyflym â hynny - 

                                      
57 a37 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
58 Tystiolaeth a gasglwyd gan Rwydwaith Dysgu a Gwybodaeth Swyddogion Gofalwyr ar gyfer adroddiad 
Ailystyried Seibiant Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
59 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Buddsoddwyr mewn Gofalwyr 
60 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru, 2017  
61 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru, 2017 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/66977
http://www.olderpeoplewales.com/en/Reviews/gpservices.aspx
http://www.olderpeoplewales.com/en/Reviews/gpservices.aspx
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efallai na fydd gwasanaeth car gwirfoddol hyd yn oed ar gael mor fyr 
rybudd.” Ymgysylltu  
 
“Y broblem fwyaf yw mynd heibio i’r derbynnydd. Mae angen 
ymweliadau â’r cartref arnom oherwydd dydy fy ngwraig ddim yn gallu 
gadael y tŷ, a fi yw ei gofalwr.  Mae fel holiad bob tro - llwyth o 
gwestiynau peryglus y mae’n rhaid eu hateb. Dylai fod nodyn ar eich ffeil 
os oes angen ymweliadau â’r cartref arnoch chi. Yn lle hynny, mae’n 
frwydr bob tro.” Ymgysylltu 
  
At ei gilydd, roedd yr adborth gan bobl hŷn fel petai’n dangos newid 
cadarnhaol o ran croesawu a chydnabod presenoldeb a rôl gofalwyr, ac 
roedd enghreifftiau o arfer da megis rhoi nodiadau yn y system (gyda 
chaniatâd) yn effeithiol i adnabod unigolion sy’n ofalwyr, sy’n byw gyda 
dementia, neu sydd ag anghenion cyfathrebu penodol. 
 
“Dydy dod â gofalwr ddim yn broblem. Maen nhw’n siarad â’r ddau 
ohonon ni. Rydyn ni’n cael ein derbyn fel cwpl - does neb yn cael ei 
adael allan.” Ymgysylltu 
 
Er hynny, roedd nifer fach o bobl hŷn yn teimlo bod gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn siarad â’r gofalwr neu’r gweithiwr cymorth yn hytrach nag 
yn uniongyrchol â nhw, ac nad oeddent yn ddigon ymatebol wrth gofnodi 
statws unigolyn fel gofalwr. 
 
“Rydw i’n credu bod angen i fy meddygfa wneud mwy i ddiwallu 
anghenion Gofalwyr (di-dâl).  Rydw i wedi cyflwyno ffurflen gofrestru 
Gofalwr, ond mae hi’n anodd gweld oes unrhyw beth wedi cael ei roi ar 
waith.  Rydw i wedi gofyn am atgyfeiriad i fy Ngwasanaethau 
Cymdeithasol lleol (i gael gwybodaeth am Ofalwyr) ond dydw i ddim 
wedi cael dim byd. Dydw i ddim wedi cael dim gohebiaeth am Ofalwyr 
gan fy Meddygfa (e.e. gwahoddiad i glinig ffliw).” Holiadur ar-lein 
 
Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 2018-2022 
 
Mae Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia Llywodraeth Cymru’n 
cydnabod y rhan hanfodol y mae gofalwyr yn ei chwarae wrth gefnogi 
pobl sy’n byw gyda dementia. Mae hefyd yn cydnabod yr hawl i gael 
asesiad gofalwr a’r angen am ddarpariaeth seibiant hyblyg, ac mae’n 
cyflwyno egwyddorion Ymgyrch John er mwyn i ofalwyr gael aros gyda’r 
bobl maen nhw’n eu cefnogi mewn ysbytai62.  

                                      
62 Llywodraeth Cymru, Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia, 2018 

https://gov.wales/docs/dhss/publications/180214dementiaen.pdf
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Mae’n hollbwysig cynnwys gofalwyr wrth gynllunio gofal cleifion mewnol i 
bobl sy’n byw gyda dementia er mwyn cael canlyniadau gwell ar ôl eu 
derbyn i’r ysbyty. Ar hyn o bryd mae prosesau ysbytai’n golygu nad yw 
gofalwyr yn gallu cymryd rhan mewn ffordd ystyrlon wrth gefnogi eu 
hanwyliaid sydd â dementia. Felly, bydd angen cynnwys gofalwyr wrth 
roi’r strategaeth ar waith – nid dim ond fel unigolyn sy’n cadw cwmni i 
rywun yn yr ysbyty, ond fel partner allweddol wrth gynllunio a darparu 
gofal.  
 
Nid ydym yn gwybod eto sut y bydd Llywodraeth Cymru’n gofyn i 
Fyrddau Iechyd adrodd ar weithredu Ymgyrch John ledled Cymru; er 
hynny, mae’n rhaid i unrhyw ddull gweithredu rhanbarthol sicrhau nad 
yw hawliau gofalwyr i aros gyda’u hanwyliaid yn cael eu glastwreiddio 
neu’n dibynnu ar hap a damwain. 
 
Cam-drin domestig a gofalu 
 
Mae risg uwch63 i bobl sy’n byw gyda dementia gael eu cam-drin gan 
aelod o’r teulu sy’n gofalu amdanynt, ac yn yr un modd mae risg hefyd y 
bydd gofalwyr yn cael eu cam-drin gan y rhai y maent yn gofalu 
amdanynt. Mae canfyddiadau’n dangos bod cysylltiad agos rhwng profi 
trawma, iechyd gwael, lefelau isel o gymorth cymdeithasol, a byw ar eich 
pen eich hun, a phrofi rheolaeth drwy orfodaeth gan rywun agos atoch 
yn ystod eich bywyd. Mae’r rhain i gyd yn ffactorau risg sy’n gysylltiedig 
â risg uwch o gam-drin corfforol i bobl dros 60 oed64. Mae’n hanfodol 
felly fod gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol yn gallu 
adnabod risgiau i ofalwyr ac i’r sawl sy’n cael gofal mewn sefyllfa lle y 
gallai rhywun gael ei gam-drin. 
 
Er hynny, gall ystyriaethau staffio gyfyngu ar gyfleoedd i weithwyr 
cymdeithasol i ddatblygu perthynas gadarnhaol sy’n seiliedig ar 
ymddiriedaeth â phobl hŷn. Ceir tystiolaeth yng Nghymru fod 
asiantaethau statudol yn troi at reoli achosion dros y ffôn65. Gall hyn fod 
yn rhwystr rhag datblygu ethos ‘sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’ o ran 
diogelu oedolion a llesteirio ymdrechion i bersonoli gofal i oedolion yn 
gyffredinol66. 
 

                                      
63 National Centre for the Protection of Older people, Abuse of Older People with Dementia, 2013  

; Journal of Interpersonal Violence, Coercive control and physical violence in older adults, 2015 
64 Journal of Interpersonal Violence, Coercive control and physical violence in older adults, 2015 
65 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Cael cymorth a chyfiawnder, 2015 
66 British Journal of Social Work, Social work in the context of adult social care in England, 2010 

http://www.ncpop.ie/userfiles/file/ncpop%20reports/Abuse%20of%20Older%20People%20with%20Dementia%20A%20Review.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260515585545
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260515585545
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Access_to_support_and_justice_-_working_together_report.sflb.ashx
https://academic.oup.com/bjsw/article-abstract/40/8/2502/1665372?redirectedFrom=fulltext
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Mae angen i Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd fynd ati i hybu 
ymwybyddiaeth o broblem gudd cam-drin domestig y mae pobl hŷn yn ei 
brofi, a chydnabod mai ymateb cymunedol wedi’i gydlynu yw’r 
strategaeth fwyaf priodol er mwyn ymdrin â chymhlethdod cam-drin 
domestig, a chymryd camau i roi hynny ar waith67. 
 
Gofalu ac arian 
 
Gall bod yn ofalwr gael effaith negyddol ar sefyllfa ariannol pobl. Bydd 
costau cadw tŷ weithiau’n uwch i ofalwyr, ynghyd â chostau cludiant (yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig), ac efallai na fydd trefniadau gweithio 
hyblyg ar gael iddynt, neu efallai eu bod yn llai abl i weithio oherwydd eu 
rôl ofalu68. Mae’n bosib y bydd gofalwyr hŷn eisiau dal ati i weithio, ond 
bod hynny’n anodd iddynt oherwydd eu rôl ofalu – neu efallai na fydd 
gofalwyr hŷn yn cael y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo. 
 
Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ledled y DU: 

• 67% yw’r gyfradd gyflogaeth ymhlith gofalwyr; mae dros hanner y 
rhai nad ydynt yn gweithio’n dweud eu bod eisiau gwneud hynny. 
Mae un o bob pump gofalwr yn rhoi’r gorau i swydd er mwyn 
gofalu.  

• Mewn arolwg, roedd 53% o ofalwyr wedi benthyca arian oherwydd 
eu rôl ofalu. 

• Mae 60% wedi defnyddio eu cynilion i gyd i dalu costau gofalu. 

• Roedd 35% o ofalwyr wedi colli cyfle i gael budd-daliadau’r 
wladwriaeth am nad oeddent yn sylweddoli bod ganddynt hawl i’w 
hawlio. Roedd 9% wedi colli cyfle i gael Lwfans Gofalwr am 3–5 
mlynedd, 10% am 5–10 mlynedd ac 14% am dros 10 mlynedd, am 
nad oeddent yn sylweddoli bod ganddynt hawl iddo69.   

 
Mae’r Lwfans Gweini ar gael i bobl 65 a hŷn sydd ag anabledd sy’n 
golygu bod angen gofal neu oruchwyliaeth arnynt bob dydd. Mae’n cael 
ei hawlio gan 100,000 o bobl yng Nghymru, sef 17% o bobl dros 65 (ar 
gost o £400m). Mae pryderon nad yw’r Lwfans Gweini’n cyrraedd y rhai 
y mae ei angen arnynt, ac efallai nad yw pobl hŷn yn eu gweld eu hunain 
fel pobl sy’n hawlio budd-daliadau. Er enghraifft, nid oes cyfatebiaeth 
rhwng cyfran y bobl hŷn sy’n derbyn Lwfans Gweini a’r bobl hŷn sy’n 
cael gofal dibreswyl ledled ardaloedd awdurdodau lleol Cymru70. Gallai 

                                      
67 Journal of Gender Studies, Inching forward on domestic violence: The 'co-ordinated community response' and 
putting it in practice in Cheshire, Hague a Bridge, 2008,  
68 Carers UK, The Cost of Caring, 2013 
69 Carers Trust, Key facts about carers, cyrchwyd Medi 2018 
70 Sefydliad Bevan, Future of Attendance Allowance in Wales, 2016 

https://www.researchgate.net/publication/249001704_Inching_forward_on_domestic_violence_The_'co-ordinated_community_response'_and_putting_it_in_practice_in_Cheshire
https://www.researchgate.net/publication/249001704_Inching_forward_on_domestic_violence_The_'co-ordinated_community_response'_and_putting_it_in_practice_in_Cheshire
https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_10137-9_0.pdf
https://carers.org/key-facts-about-carers-and-people-they-care
https://41ydvd1cuyvlonsm03mpf21pub-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/11/The-Future-of-Attendance-Allowance-in-Wales.pdf
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codi ymwybyddiaeth o fudd-daliadau megis y Lwfans Gweini fod yn gam 
tuag at wella sefyllfa ariannol gofalwyr. 
 
Gofalu a thai 
 
Rydym yn gwybod bod ansawdd tai a pha mor briodol ydynt yn ffactor 
allweddol i iechyd a lles unigolion. Gall cartrefi twym sy’n defnyddio 
ynni’n effeithlon olygu costau is ac atal problemau sy’n gysylltiedig ag 
amodau byw oer, llaith. Yn ogystal, gall sicrhau bod eu cartrefi’n hygyrch 
a gwneud addasiadau priodol wella ansawdd bywyd pobl ag anghenion 
gofal a chymorth, ynghyd â’u gofalwyr, yn aruthrol.  
 
Ymhlith y materion yn ymwneud â thai y mae gofalwyr yn eu hwynebu 
mae peidio â chael blaenoriaeth ar gyfer tai neu ddiffyg cydnabyddiaeth 
bod angen ystafell wely ar wahân arnynt, diffyg cydnabyddiaeth o 
hawliau etifeddu neu denantiaeth os nad yw’r gofalwyr wedi’u henwi yn y 
gweithredoedd neu’r denantiaeth, a heriau parhaus o ran cael 
addasiadau neu gartref wedi’i addasu71. 
 
Wrth fwrw ymlaen ag argymhellion y Grŵp Arbenigol ar Ddarparu Tai i 
Boblogaeth sy’n Heneiddio72 a pholisïau tai eraill, mae angen i 
Lywodraeth Cymru fod yn ymwybodol o’r materion penodol y mae 
gofalwyr yn eu hwynebu, ac ymateb iddynt.  
 
Gofalu a thechnoleg 
 
Pe dymunid hynny, gallai technoleg gynorthwyol helpu gofalwyr a phobl 
ag anghenion gofal a chymorth fel ei gilydd i fyw bywydau mwy 
annibynnol gartref, ac allan yn eu cymuned. Gwelwyd cynnydd yn y 
mathau o dechnoleg sydd ar gael dros y blynyddoedd diwethaf, sy’n 
mynd y tu hwnt i’r systemau larwm cymunedol traddodiadol. Heddiw 
rydym yn defnyddio mwy o offer electronig na’r un gymdeithas o’r blaen, 
o oleuadau a reolir o bell i dechnolegau sy’n defnyddio’r llais e.e Alexa. 
Mae’r rhain yn cynnig cyfle i bobl i fyw’n annibynnol gan ddefnyddio 
amryw o ddyfeisiau o gwmpas y cartref e.e. rheoli apwyntiadau.  
 
Mae’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn argymell 
bod Llywodraeth Cymru ac iechyd a gofal cymdeithasol yn “Defnyddio 
arloesedd a chyflymu datblygiadau mewn technoleg a seilwaith”73. 

                                      
71 The Princess Royal Trust for Carers, Carers and Housing: Addressing their needs, 2010 
72 Llywodraeth Cymru, Grŵp Arbenigol ar Ddarparu Tai i Boblogaeth sy’n Heneiddio, 2017 
73 Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwyldro o’r Tu Mewn: Trawsnewid Iechyd a Gofal yng 
Nghymru, 2018 

http://static.carers.org/files/2446-carers-and-housing-en-4965.pdf
https://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/expert-group-on-housing-an-ageing-population/?lang=en
https://gov.wales/docs/dhss/publications/180116reviewen.pdf
https://gov.wales/docs/dhss/publications/180116reviewen.pdf
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Mae angen gwybodaeth, cyngor ac arweiniad da ar ofalwyr hŷn ynglŷn 
â’r dechnoleg gynorthwyol sydd ar gael a sut y gall eu helpu i barhau i 
fyw’n annibynnol. Mae hyn yn aml yn cael ei ddarparu gan 
Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion, ond fe ddylai 
cyngor mwy cyffredinol fod ar gael drwy Weithwyr Cymdeithasol a 
Gwasanaethau Gwybodaeth a Chynghori i ategu nodau ataliol y 
Ddeddf.  
 
Er hynny, mae cynhwysiant digidol, ac ansawdd gwasanaethau band 
eang ledled Cymru’n rhwystro llawer o bobl rhag mabwysiadu 
technolegau o’r fath. Yn ogystal, dylai technolegau bob amser gael eu 
gweld fel modd o gynorthwyo yn hytrach na’u bod yn disodli’r ymwneud 
a’r cyswllt go iawn rhwng pobl sy’n hanfodol i’n llesiant.  
 




