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Annwyl Janet,  
 
Ysgrifennais atoch ar 24 Gorffennaf y llynedd i roi diweddariad i’r Pwyllgor ar asesiadau 
gofal annibynnol yr wyf wedi’u cyflwyno ar gyfer unigolion a arferai dderbyn Grant Byw’n 
Annibynnol Cymru. Gwneuthum hyn mewn perthynas â Deiseb P-05-771 gan Nathan 
Davies, yr wyf yn deall y mae’r Pwyllgor yn dal i’w hystyried. 
 
Diben yr asesiadau gofal annibynnol hyn yw rhoi cyfle i’r rheini a arferai dderbyn y Grant 
Byw’n Annibynnol Cymru nad oeddynt yn hapus â chanlyniad asesiad gofal eu hawdurdod 
lleol gael ail farn. Cafodd yr asesiadau hynny gan yr awdurdod lleol eu cynnal fel rhan o 
drosglwyddo’r rheini a dderbyniai’r Grant i ofal eu hawdurdod lleol er mwyn cefnogi eu gallu 
i fyw’n annibynnol gartref ac yn y gymuned. Rwy’n ysgrifennu yn awr i ddarparu rhagor o 
wybodaeth am y cynnydd a wneir ar yr asesiadau gofal annibynnol.     
 
Rwy’n amgáu copi o’r datganiad ysgrifenedig yr wyf newydd ei gyhoeddi ar y pwnc hwn. Mae’r 
datganiad hwn yn nodi'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn a’r hyn y mae’r asesiadau a gynhaliwyd 
hyd yma yn ei ddangos. Drwy ddarllen y datganiad hwn, gwelwch fod yr holl asesiadau 
annibynnol a geisiwyd wedi cael eu cwblhau erbyn hyn. Cynhaliwyd gwiriadau sicrhau 
ansawdd ar yr asesiadau hyn ac fe’u trosglwyddwyd i’r awdurdodau lleol perthnasol i’w 
hystyried. Cynhaliwyd trafodaeth ynglŷn â chanlyniad yr asesiad yn tua hanner yr achosion 
hyn rhwng gweithiwr cymdeithasol o ICS Assessment Services (y sefydliad a benodwyd i 
gynnal yr asesiadau) a gweithiwr cymdeithasol yr awdurdod lleol perthnasol. Trefnir y 
trafodaethau sy’n dal heb eu cynnal yn ystod yr wythnosau sydd i ddod. Yn dilyn y 
trafodaethau hyn, mae’r broses o gynnal cyfarfodydd â’r rheini a arferai dderbyn y Grant wedi 
cael dechrau. Cytunir ar ganlyniadau ar gyfer yr unigolion hyn a dechrau eu rhoi ar waith.   
 
Mae’n rhy gynnar rhoi unrhyw sylw ar y canlyniadau cyffredinol yn deillio o’r asesiadau 
annibynnol hyn. Mewn amryw o achosion, fodd bynnag, ymddengys bod unigolion yn 
derbyn pecynnau cymorth sy’n fwy na’r hyn y byddid wedi’i ddisgwyl. Mae’n bosibl bod hyn 
yn digwydd oherwydd bod yr unigolion ar fin trosglwyddo i becyn Cymorth Iechyd Parhaus y 
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GIG. Ar ôl ystyried hyn yn ofalus, rwyf wedi cyfarwyddo fy swyddogion i gynnal adolygiad o’r 
pwynt lle trosglwyddir rhwng taliadau uniongyrchol a Chymorth Iechyd Parhaus y GIG. Y 
nod yw penderfynu a ellid defnyddio unrhyw fecanweithiau eraill, er enghraifft 
ymddiriedolaethau defnyddwyr annibynnol, i sicrhau nad yw unigolion sydd angen mwy o 
gymorth gan y Gwasanaeth Iechyd yn cael eu rhoi mewn sefyllfa o golli’r tîm o 
gynorthwywyr personol a ariannwyd ganddynt drwy daliadau uniongyrchol, a’r berthynas 
rhyngddynt sydd wedi cymryd blynyddoedd i’w meithrin. Os gellid dod o hyd i ffordd decach, 
well, byddai hyn yn cael gwared ar yr ofn y mae rhai unigolion yn ei deimlo yn ôl pob golwg 
ynglŷn â’r syniad o drosglwyddo i Gymorth Iechyd Parhaus y GIG. 
 
Wrth i ganlyniadau’r holl asesiadau annibynnol gael eu cadarnhau, hoffwn bwysleisio fy 
ymrwymiad yn flaenorol y bydd cost yr asesiadau gofal annibynnol, ac unrhyw ofal 
cymdeithasol y gellid nodi ei fod yn angenrheidiol yn sgil cynnal yr asesiadau hyn, yn cael ei 
hysgwyddo gan Lywodraeth Cymru. O ganlyniad, ni fydd gofal a chymorth unigolion yn cael 
eu newid fel mesur i dorri costau. Sicrhau bod y canlyniadau a geir yn deg ac yn gyson ac yn 
cefnogi’r canlyniadau llesiant y cytunwyd arnynt ar gyfer unigolion yw’r egwyddor sylfaenol i 
fy null gweithredu.    
 
Yn gywir, 
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