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Crynodeb 
 
 
Mae tua 100,000 o bobl yn byw gyda chyflwr 
niwrolegol yng Nghymru. 
 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 erbyn hyn wedi bod yn 
gyfraith yng Nghymru ers 6ed Ebrill 2016. Mae’r 
Ddeddf hon yn amlinellu dyletswyddau i 
hyrwyddo llesiant (a) pobl sydd angen gofal a 
chymorth, a (b) gofalwyr sydd angen cymorth 
(adran 5). 
 
Nod y Ddeddf yw trawsnewid y ffordd y caiff 
gwasanaethau cymdeithasol eu cyflenwi ac 
mae’n cynnwys hawliau cyfreithiol newydd i 
bobl sydd yn defnyddio’r gwasanaethau.  
 
Er mwyn cyflawni hyn, mae Adran 14a y Ddeddf
[1]

 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol a 
Byrddau Iechyd Lleol i gasglu gwybodaeth ar 
anghenion gofal a chymorth y boblogaeth i 
helpu i ddarparwyr gwasanaeth ddeall rhagor 
am fywydau pobl yr ardal a’u galluogi i wneud 
penderfyniadau gwell ar sail gwybodaeth ynglŷn 
â sut y caiff gwasanaethau gofal a chymorth eu 
darparu. 
 
Fforwm o sefydliadau a grwpiau yw Cynghrair 
Niwrolegol Cymru (WNA), sydd yn cynrychioli 
pobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan 
gyflyrau niwrolegol yng Nghymru. 
 
Gofynodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau 
Niwrolegol (CPG) wrth y WNA am gasglu 
gwybodaeth ar sut y mae gweithredu’r Ddeddf 
yn cael effaith ar bobl gyda chyflyrau niwrolegol. 
Cwblhawyd arolwg gan y WNA o bobl sydd yn 
byw gyda chyflyrau niwrolegol yng Nghymru, a 
oedd yn darganfod y canlynol; 
 
nid oedd 73% o ymatebwyr wedi cael cynnig 
neu wedi gofyn am asesiad ffurfiol; mae hyn 
yn awgrymu nad yw hawliau pobl i asesiad  
 

 
 
 

ffurfiol yn cael eu hyrwyddo, neu nad yw 
pobl yn ymwybodol o’u hawliau. 

 
nid oedd 80% o ymatebwyr yn derbyn 
unrhyw wasanaethau gan gyngor lleol 
fel canlyniad i gynllun gofal; mae hyn 
yn awgrymu nad yw cael cynllun gofal o 
reidrwydd yn arwain at gymorth gofal 
cymdeithasol. 

 
nid oedd 64% o ymatebwyr yn gweld 
unrhyw wybodaeth a fydd yn eu helpu 
gydag angen gofal neu gymorth 
cydmeithasol; a dim ond 37% a oedd yn 
derbyn cymorth gan berson 
proffesiynol a fydd yn helpu gydag 
angen gofal cymdeithasol – er bod 
darpariaeth allweddol o fewn y Ddeddf yn 
dweud bod angen i Awdurdodau Lleol 
ddaparu gwybodaeth, cyngor a chymorth 
ar y gwasanaethau a chymorth sydd ar 
gael. 

 
Mae gofyniad ar Awdurdodau Lleol i 
hyrwyddo gwasanaethau anstatudol fel 
mentrau cydweithredol a chymdeithasol yn 
ddarpariaeth allweddol arall o fewn y 
Ddeddf, ond, nid yw 79% o ymatebwyr 
wedi cael eu hatgyfeirio at sefydliadau 
eraill ar gyfer cymorth. 

 
Mae 46% o ymatebwyr wedi talu am 
gymorth ychwanegol allan gyda’u 
harian eu hunain. 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_-3533164413322622325__ftn1


Casgliad: 

 

Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau 
Niwrolegol yn credu bod pobl sydd yn byw gyda 
chyflyrau niwrolegol yng Nghymru yn cael eu 
methu gan weithrediad Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

Rydym yn bryderus iawn nad yw’r drafodaeth 
ar ‘beth sy’n bwysig’ yn digwydd a bod pobl 
sydd yn byw gyda chyflyrau niwrolegol felly yn 
colli allan ar gymorth a gwasanaethau 
hanfodol. 

Mae’r diffyg gwybodaeth, cyngor a chymorth 
sydd yn amlwg o’r arolwg nid yn unig yn golygu 
nad yw pobl sydd yn byw gyda chyflyrau 
niwrolegol yn cael eu cyfeirio at wasanaethau a 
fydd yn gallu cynyddu eu llesiant, ond hefyd, 
nid yw’n rhoi llais cryf iddynt wrth benderfynu 
beth sydd angen er mwyn cyflawni llesiant 
ychwaeth. 

Mae casgliadau arolwg y WNA yn cefnogi 
ymchwil sydd yn bodoli eisoes a gwblhawyd 
gan elusennau niwrolegol unigol. Er enghraifft, 
roedd arolwg diweddar yr MND Association o 
bobl gyda Chlefyd Niwronau Motor a’u gofalwyr
[2]

 yn darganfod fod 75% o bobl gyda Chlefyd 
Niwronau Motor yng Nghymru heb gynllun gofal 
ac roedd tua dau bumed yn adrodd nad ydynt  

 

 

yn derbyn cyfraniad tuag at au gofal 
cymdeithasol gan yr Awdurdod Lleol.  

Mae cymorth ar gyfer tasgau ymarferol yn 
hanfodol i bobl sydd yn byw gyda chyflyrau 
niwrolegol er mwyn iddynt reoli byw yn 
annibynnol a gydag urddas. 

Roedd casgliadau arolwg yr MS Society 
[3]

 a 
gwblhawyd yn 2013, ac a ailadroddwyd yn 
2016 yn adlewyrchu sut mae gofal a chymorth 
cymdeithasol wedi newud i bobl sydd yn byw 
gyda ac a effeithir gan MS yng Nghymru. Tra 
bod 61% o ymatebwyr yn 2016 yn dweud bod 
ganddynt fynediad i gymorth gyda  

Gweithgareddau Bywyd Beunyddiol (ADLs) 
fel ymolchi, gwisgo a bwyta, roedd 35% o 
ymatebwyr yn adrodd eu bod yn derbyn dim 
ond rhywfaint o gymorth neu ddim cymorth o 
gwbl. 

 

 

 

‘Sut ydw i’n gofyn am gymorth? Mae 
gen i broblem siarad, felly dwi’n methu 
â defnyddio’r ffôn, dwi newydd gadael 

yr ysbyty gyda’r addewid o gymorth gan 
y Red Cross, ond nid oedd hyn yn 

digwydd.  
Dwi’n rhy dost i wneud ffys, ac wedi 

cael llond bol!!’ 

‘Mae’n ymddangos fy mod i’n mynd ar 
goll yn y system, oherwydd dwi ddim 

yn hen, a does gen i ddim anawsterau 
dysgu. Gan fy mod i’n 34 oed ac yn 

anabl, dwi’n cael fy ngholli.  

‘Mae gen i 3 o blant, a dwi wedi 
gwhanu o fy ngwr. Nid oes unrhyw 

lefydd na grwpiau cymdeithasol i mi 
felly  

dwi’n teimlo’n unig iawn.’ 
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https://mail.google.com/mail/u/1/#m_-3533164413322622325__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_166047798933128873__ftn3


Mae’n gadarnhaol nodi bod cynnydd ers 2013 
yn y bobl sydd yn byw gydag MS sydd yn 
adrodd eu bod wedi derbyn gofal, fodd bynnag 
ar yr un pryd, mae cynnydd sylweddol wedi bod 
yn y bobl sydd yn talu am eu gofal eu hunain. 

Yn ôl y CPG, mae’n annerbynniol fod pobl sydd 
yn byw gyda chyflyrau niwrolegol yn talu gyda’u 
harian eu hunain ar gyfer gwasanaethau 
cymorth ychwanegol gan eu bod yn wynebu 
caledi ariannol sylweddol yn barod oherwydd 
eu cyflyrau. 

Roedd ymchwil a gwblhawyd gan Parkinson’s 
UK

[4]
 yn dangos fod cartrefi yng Nghymru ble 

mae rhywun yn dioddef o Parkinson’s £17,136 
allan o boced bob blwyddyn. Mae hyn yn torri i 
lawr fel a ganlyn: 

 Costau iechyd uwch (£1,861) 

 Costau gofal cymdeithasol uwch (£3,249) 

 Colled incwm oherwydd ymddeol cynnar 
neu oriau gwaith llai (£12,026) 

Yn aml, mae angen lefelau sylweddol o ofal a 
goruchwylio ar bobl sydd yn byw gyda ffurfiau 
mwy cymhleth a datblygiedig o gyflyrau 
niwrolegol. Oherwydd hyn, gall y rheiny sydd yn 
darparu gofal di-dâl brofi lefelau uchel iawn o 
straen a phroblemau iechyd meddwl eraill. 

Er bod dyletswydd gan Awdurdodau Lleol 
erbyn hyn i hyrwyddo llesiant gofalwyr sydd 
angen cymorth, mewn achos gofalwyr di-dâl o 
bobl sydd yn byw gyda Chlefyd Niwronau Motor 
yn Nghymru, er enghraifft, dim ond 30% o 
ymatebwyr sydd wedi cael asesiad anghenion 
gofalwyr, a dim ond dau bumed o ofalwyr di-dâl 
sydd wedi cymryd unrhyw gyfnodau o seibiant 
a drefnwyd, hyd yn oed am gyfnod mor fyr â 
dwy awr; sydd yn dangos angen eithafol am 
ddarpariaeth gofal seibiant. 

 

Argymhellion: 

  

‘Rhagor o gyngor ar gael yn lleol. 
Mae’r meddyg / ymgynghorydd, a’r 
nyrs epilepsi yn gwrando pan eu bod 
ar gael, ond ddim yn cynnig cyngor 
da’ 

‘Mae gofalwr yn dod yma ddwy waith yr 
wythnos am gwpwl o oriau i roi egwyl byr 
i mi, ond mae’n amhosib bron i ddiogelu 
lle mewn cartref nyrsio i fy ngwr dderbyn 
gofal seibiant er mwyn caniatau amser i 

mi fynd i weld fy nheulu.’ 

‘Dwi’n derbyn dim cymorth o gwbl .. 
.....nid gan y cyngor... na’r GIG na 
neb,  
a dwi ddim yn gweld y bydd hynny’n 
newid’. 

‘Mae gwagle anferth rhwng 
gwasanaethau cymdeithasol a’r 
bwrdd iechyd gan nad ydynt yn 
gweithio mewn partneriaeth yn dda 
os o gwbl, ac nid yw partneriaethau 
trawsffiniol yn gweithio’n dda 
ychwaeth’ 

Rhaid i Awdurdodau Lleol ac 
Awdurdodau Iechyd Lleol fynd i’r 
afael yn syth ag asesiad trylwyr o 
anghenion y boblogaeth ar gyfer pobl 
sydd yn byw gyda chyflyrau 
niwrolegol a’u gofalwyr er mwyn deall 
yn well y cohort yn eu hardal sydd o 
bosib angen y gwasanaethau. 

1. The Welsh Government (2014) The Social Services and Well-being (Wales) Act.  
2. MND Association (2018) Improving MND Care Survey 
3. MS Society (2016) My MS My Needs Survey 
4. Parkinson’s UK (2017) The cost of Parkinson’s: the financial impact of living with the condition. 
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Rhaid i Awdurdodau Lleol ac 
Awdurdodau Iechyd Lleol adolygu eu 
gwybodaeth, cyngor a chymorth er 
mwyn sicrhau bod pobl sydd yn byw 
gyda chyflyrau nwirolegol a’u 
gofalwyr sydd angen cymorth yn cael 
eu cyfeirio at asiantaethau 
perthnasol. 

Rhaid i Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru 
gymryd sylw o gasgliadau arolwg yr 
WNA a monitro gweithredu Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) i bobl sydd yn byw 
gyda chyflyrau niwrolegol. 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_166047798933128873__ftn5


Gyda diolch; 

Hoffai’r Grŵp Trawsbleidiol estyn ein diolch i bawb sydd yn byw gyda chyflwr niwrolegol yng 
Nghymru a oedd yn cymryd rhan yn yr arolwg ac a oedd yn helpu i ddarparu’r dystiolaeth 
sydd yn y ddogfen briffio hon.  

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gynghrair Niwrolegol Cymru a’r Pollen Shop am ddylunio a 
rheoli’r arolwg trwy gydol y flwyddyn. 

 

 

Cyswllt 

Ysgrifenyddiaeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol: 

Diane Gleeson 

Cydgysylltydd y WNA  

c/o MS Society Cymru 

Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH 

 

Arolwg y WNA 

 

Cwblhawyd yr arolwg gan gyfanswm o 393 o bobl a oedd yn cynrychioli pob cyngor yng 
Nghymru (o fis Ionawr i fis Tachwedd 2018). 

Cwblhawyd yr arolwg gan bobl sydd yn byw gydag amrywiaeth o gyflyrau niwrolegol; 
Sglerosis Ymledol (MS) – 26.22%; Parkinson’s – 24.42%; Dystonia - 16.20%; Epilepsi - 
5.66%; Clefyd Niwronau Motor (MND) – 3.86%; Niwed i’r Ymennydd - 2.83%; Atacsia - 
2.31%; Arall – 18.51% 

Roedd 22% o ymatebwyr wedi eu diagnosio ers mwy na 5 mlynedd, a 49% ers mwy na 10 
mlynedd. 

Roedd y mwyafrif o ymatebwyr (56%) yn 36-64 oed; 30% yn 65 oed neu hŷn; a 9% a 4% yn 
18-35 oed ac yn 0-17 oed yn ôl eu trefn. 

Bwriad y WNA yw ailadrodd yr arolwg hwn mewn blynyddoedd dilynol er mwyn parhau i 
fonitro cynnydd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 


