
  

 

 

 

20 Rhagfyr 2018 

 

Annwyl Damien 

Rwyf yn ysgrifennu ymhellach i gyfarfod y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon ar 21 Tachwedd 2018 lle’r oeddech yn rhoi tystiolaeth o ran 

ymchwiliad y Pwyllgor i effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyr. 

Yn y cyfarfod hwnnw, nodais fod gan y Pwyllgor nifer o gwestiynau na 

ddaethpwyd atynt, ac y byddwn yn ysgrifennu atoch gyda’r rhain yn dilyn y sesiwn 

dystiolaeth. Gweler y cwestiynau sy’n weddill ynghlwm fel atodiad. 

Byddwn yn ddiolchgar pe bai modd i chi ddarparu ymateb ysgrifenedig i’r 

cwestiynau hyn. 

Yn gywir 

 

 

 

Dr Dai Lloyd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

  

Damien McCann 

Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 

Cymdeithasol ym Mlaenau Gwent 

Cymdeithas Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cymru 



 

Atodiad - Cwestiynau sy’n weddill 

 

▪ Cafwyd galwadau am gasglu data gwell ar ofalwyr, gan gynnwys, data ar 

nifer y gofalwyr sy’n gofyn am wybodaeth, neu’r rhesymau dros wrthod 

asesiad. Beth yw’r heriau i awdurdodau lleol a’u partneriaid wrth gasglu 

data ar ofalwyr a sut y gellir gwella yn hyn o beth? 

 

▪ Mae’r Pwyllgor wedi clywed tystiolaeth bod llai o wasanaethau cymorth ar 

gael, a bod rhai gofalwyr, sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol, yn canfod 

eu bod yn anghymwys i gael gwasanaethau. Hefyd, credir bod y meini prawf 

cymhwyster llym ar gyfer gwasanaethau i’r person sy’n derbyn gofal yn 

cynyddu baich gofalwyr teulu. Beth yw eich ymateb i hyn? A yw’r meini 

prawf cymhwyster o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 yn mynd yn erbyn buddiannau gofalwyr? 

 

▪ Roedd rhywfaint o bryder yn ystod y gwaith craffu ar y Bil Gwasanaethau 

Cymdeithasol fod ei ddull ‘bob oed’ yn peryglu ymyleiddio anghenion plant 

a phobl ifanc. Ydych chi’n credu bod y Ddeddf yn darparu fframwaith 

effeithiol ar gyfer diwallu anghenion arbennig gofalwyr ifanc? 

 

▪ Mae gofalwyr yn gwerthfawrogi gofal seibiant yn fawr, ond mae’r 

dystiolaeth yn awgrymu ei bod yn mynd yn fwyfwy anodd ei gael. A yw hyn 

yn wir ar draws Cymru, ac a yw’n fater o adnoddau yn unig ynteu a oes 

ffactorau eraill sy’n cyfrannu at hyn? 

 

▪ Pa enghreifftiau sydd o ymyriadau cynnar a gwaith ataliol gyda gofalwyr ar 

draws Cymru, a faint o gyfle sydd ar gyfer datblygiadau pellach? 

 

▪ Sut dylid mynd i’r afael â darparu adnoddau ar gyfer gwasanaethau gofalwyr 

yn y tymor hir, yn y trydydd sector statudol/y sector annibynnol? 

 

▪ A oes achos dros gyflwyno un grant ar gyfer gwasanaethau gofalwyr a chael 

llai o ddibyniaeth ar atebion cyllido tymor byr? 


