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Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Ymchwiliad i Effaith 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â 
Gofalwyr  

PAPUR TYSTIOLAETH GAN Y GWEINIDOG - Ionawr 2019 

Gall gofalu fod yn waith sy’n rhoi llawer o foddhad ond gall fod yn heriol iawn hefyd, ac 
mae angen cymorth ar rai gofalwyr i gyflawni eu gwaith fel gofalwyr ac i gynnal eu 
bywydau ochr yn ochr â’r ddyletswydd hon.  Mae Llywodraeth Cymru yn 
gwerthfawrogi cyfraniad enfawr gofalwyr ac yn blaenoriaethu camau gweithredu yn 
gyson i wella bywydau gofalwyr. Cyhoeddwyd y Strategaeth gyntaf ar gyfer Gofalwyr 
yng Nghymru yn 2000, cyhoeddwyd Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 
yn 2010, a’r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru a’r Cynllun Cyflenwi yn 2013-
2016.  Caiff y cymorth ar gyfer gofalwyr bellach ei gynnwys o fewn Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Gofalwyr Di-dâl 

Dangosodd cyfrifiad 2011 a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod dros 
370,000 o bobl yng Nghymru sy’n darparu o leiaf un awr o ofal di-dâl bob wythnos, sef 
tua 12% o’r boblogaeth. Ym mhob categori bron, mae gan Gymru y gyfran uchaf o 
ofalwyr yn y DU, boed hynny’r gyfran uchaf o ofalwyr hŷn, y gyfran uchaf o ofalwyr 
sy’n darparu dros 50 awr o ofal yr wythnos neu’r gyfran uchaf o ofalwyr o dan 18 oed.  

Cafodd cwestiynau ynghylch dyletswyddau gofalu eu cynnwys am y tro cyntaf yn 
Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 2016-171. Gofynnwyd i bobl: “A ydych chi’n gofalu am 
aelodau o’ch teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill, neu’n rhoi unrhyw help neu 
gymorth iddynt, oherwydd salwch neu anabledd corfforol neu feddyliol hirdymor, neu 
broblemau sy’n gysylltiedig â henaint?” a gofynnwyd iddynt beidio ag ystyried unrhyw 
beth a wnânt fel rhan o gyflogaeth â thâl. Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, canfu’r 
Arolwg Cenedlaethol fod 32% o bobl yn gofalu am eraill yn 2016-17, ond gostyngodd 
hyn i 25% yn 2017-18 (roedd y gostyngiad yn ymwneud bron yn gyfan gwbl â’r rhai 
sy’n darparu llai na 20 awr yr wythnos). Efallai bod y ffigurau hyn yn uwch na’r cyfrifiad 
am eu bod yn dilyn cwestiynau eraill sy’n sôn am wirfoddoli. 

Mae ffigurau’r cyfrifiad a’r Arolwg Cenedlaethol yn cyfateb yn agosach pan edrychwch 
ar y rhai sy’n gwneud dyletswyddau gofalu am 20+ awr yr wythnos (tua 5% o 
oedolion), felly’r prif wahaniaeth yw’r rhai sy’n adrodd eu bod yn gofalu am lai nag 20 
awr yr wythnos, sef y mwyafrif o ofalwyr.  Mae canran y gofalwyr sy’n gwneud mwy 
nag 20 awr yr wythnos yn cynyddu gydag oedran. 

Mae gwahaniaethu rhwng gwahanol lefelau o angen (gan gynnwys dim angen) ar 
gyfer gwahanol ofalwyr yn bwysig wrth ddarparu cymorth cymesur wedi’i dargedu ac 
wrth ddeall data ar niferoedd y bobl sy’n cael mynediad i gymorth.  Felly, dylid nodi na 
fydd angen cymorth gan wasanaethau ffurfiol, fel gofal seibiant, ar lawer o ofalwyr am 
eu bod yn rheoli eu rôl gofalu heb ormod o anhawster. Mae hyn yn arbennig o wir am 
y rhai sy’n treulio amser cymharol fyr yn gofalu am bobl. Mae tystiolaeth ar lefel y DU 
o’r astudiaeth Deall Cymdeithas2 yn dangos mai dim ond 24% o ofalwyr dros 40 oed 

1
 https://gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/?topic=nhs_social_care&tab=el_home&skip=1&lang=cy 

2
 http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Caring-for-Carers.pdf 

C32 
Ymchwiliad i Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr 
Inquiry into Impact of the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014 in relation to Carers 
Ymateb gan Lywodraeth Cymru 
Response from Welsh Government 

https://gov.wales/statistics-and-research/national-survey/?topic=nhs_social_care&tab=el_home&skip=1&lang=cy
https://gov.wales/statistics-and-research/national-survey/?topic=nhs_social_care&tab=el_home&skip=1&lang=cy
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Caring-for-Carers.pdf


                                       2 
 

sy’n anfodlon â’u hamser hamdden. Mae’r dystiolaeth hon a ffynonellau tystiolaeth 
eraill yn dangos bod pobl sy’n ymroi cyfran fwy o’u hamser i ofalu yn fwy tebygol o fod 
angen cymorth cymdeithasol. Canfu Arolwg Cenedlaethol Cymru wrth gymharu pobl 
sy’n gofalu am 1-19 awr yr wythnos â phobl nad ydynt yn gofalu, nad oedd llawer o 
wahaniaeth o ran amddifadedd sylweddol a phroblemau iechyd hirdymor rhwng y 
ddau grŵp. 
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 20143    

Disodlwyd Mesur Gofalwyr Llywodraeth Cymru 20104 gan y ddeddfwriaeth hon a 
chryfhawyd hawliau statudol gofalwyr gan olygu bod ganddynt, am y tro cyntaf, yr un 
hawl i asesiad a chymorth â’r rhai y maent yn gofalu amdanynt. Os bydd gan unrhyw 
un – gofalwr neu rywun sydd angen gofal – anghenion sy’n golygu eu bod yn gymwys 
i gael cymorth, yna mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd statudol i gynllunio ar 
gyfer eu hanghenion a diwallu’r anghenion hynny.   

Egwyddorion sylfaenol y Ddeddf yw llais a rheolaeth, atal ac ymyrryd yn gynnar, 
llesiant a chyd-gynhyrchu.  Mae’r ffocws ar siarad ag unigolion ynghylch yr hyn sy’n 
bwysig iddynt a’r canlyniadau y maent eisiau eu cyflawni.  Mae’r drafodaeth honno yn 
dechrau gyda Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ac yn parhau, lle y bo’n briodol, 
gydag asesiad o anghenion. 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth  
 
Mae gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, a ddarperir gan awdurdodau 
lleol yn unol â’r Ddeddf, yn darparu ymateb cymesur i ymholiad i rymuso’r unigolyn i 
gael mynediad i ymyriadau cynnar a gwasanaethau ataliol.  Ar gyfer gofalwyr, gallai 
hyn gynnwys; 
 

 gwybodaeth am gymorth, heb fod angen asesiad (na fydd ei angen ar lawer o 
bobl ac y byddai’n anghymesur); 

 cyngor ar gymorth, sy’n gynhwysfawr, diduedd a phriodol i’r unigolyn, yn dilyn 
asesiad sy’n gymesur i’r wybodaeth a ddarperir gan yr unigolyn;  

 cymorth sy’n galluogi’r unigolyn i gael mynediad i’r gofal priodol; a 

 gwasanaethau cymorth, gan gynnwys ymyrraeth gynnar a gwasanaethau 
ataliol  

 

Asesiad 

Pan na ellid diwallu anghenion gofalwr drwy wybodaeth, cyngor a chymorth yn unig, 
diben asesiad yw deall anghenion y gofalwr, i ba raddau y mae gofalwr yn gallu ac yn 
fodlon darparu gofal ar gyfer y person maent yn gofalu amdanynt, y canlyniadau y 
maent eisiau eu cyflawni ac yna nodi sut y gellid eu cefnogi orau i’w cyflawni.   

Nododd Gofalwyr Cymru yn eu briff diweddar ‘Dilyn y Ddeddf 3’ a gyhoeddwyd ym mis 
Hydref 20185, fod diffyg cysondeb o ran y dull gweithredu awdurdodau lleol ynghylch 

                                                                                                                                          
 
3
 https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb  

4
 https://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/carers/?skip=1&lang=cy  

5
 https://www.carersuk.org/wales/news-campaigns/dilyn-y-ddeddf/darganfyddiadau-or-adroddiad 
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sut a phryd y caiff gofalwyr eu hasesu, a bod rhywfaint o ddryswch ymhlith gofalwyr 
ynghylch asesiadau.  Mae’r pryderon hyn yn debygol o gael eu helpu yn sylweddol 
gan y canllawiau arfaethedig i ymarferwyr gan Gofal Cymdeithasol Cymru sydd wedi 
comisiynu’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus (IPC) i ddatblygu cyfres o offer ymgysylltiol, 
dwyieithog i gefnogi arferion da, cyfreithlon, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer 
gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n asesu anghenion cymorth 
gofalwyr. Dechreuodd y gwaith hwn yn 2018/19 a dosbarthwyd drafft o’r Pecyn 
cymorth i aelodau Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr ar ddiwedd mis 
Tachwedd. Y disgwyliad yw lansio’r Pecyn cymorth ar ddechrau 2019. Mae hyn yn 
ogystal â modiwl e-ddysgu mwy sylfaenol am ofalwyr a lansiwyd gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru yn ddiweddar sydd wedi’i anelu at aelodau o’r gweithlu iechyd a 
gofal cymdeithasol6, ochr yn ochr â’r gyfres gyfredol o ddeunyddiau gwybodaeth ac 
arweiniad, a ddatblygwyd ar y cyd â Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru7. 

Asesu effaith y Ddeddf  

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i asesu effaith y Ddeddf. Mae’r data 
presennol am ofalwyr yn amherffaith ond mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau y 
bydd data yn fwy dibynadwy ac yn addas i’w defnyddio yn y dyfodol.   

Dengys yr ystadegau arbrofol a gyhoeddwyd ar gyfer 2016-178 y bu 6,207 o 
asesiadau o angen ar gyfer gofalwyr yn 2016-17, gan arwain at 1,823 o gynlluniau 
cymorth.  Yn 2017-18, mae’r data yn nodi 6,178 o asesiadau o anghenion gofalwyr, 
gan arwain at 2,027 o gynlluniau cymorth.  Nodir cyfyngiadau’r data yn y datganiadau 
ystadegol (er enghraifft, data anghyflawn am nad oedd pob awdurdod lleol yn gallu 
darparu’r wybodaeth ofynnol)9.  Mae gennym ddata hefyd ar nifer y gofalwyr a 
wrthododd asesiadau – yn 2017/18 gwrthodwyd asesiadau gan 6,891 o ofalwyr. 

Wrth ddeall y data hwn, yn ogystal â chafeatau ar ansawdd y data, mae’n bwysig nodi 
na fyddai disgwyl i ofalwyr fod angen asesiad gofalwyr mewn unrhyw flwyddyn os 
ydynt yn ofalwyr nad oes angen cymorth arnynt (ar yr adeg honno), neu’n ofalwyr y 
mae eu hanghenion yn cael eu diwallu drwy wasanaethau gwybodaeth, cyngor a 
chymorth, neu’n ofalwyr sydd eisoes â chynllun cymorth ar waith ac nad yw eu 
hanghenion wedi newid.  Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn 
gweithredu dull cymesur ac yn cynnal asesiadau pan fydd angen, gan ddarparu 
cymorth drwy ddulliau eraill lle y bo’n briodol.  Er bod Llywodraeth Cymru yn pryderu 
bod rhai gofalwyr a fyddai’n gallu elwa ar asesiadau gofalwyr ac nad ydynt yn cael 
mynediad iddynt – ac mae’n cymryd camau i ymdrin â hyn (gweler isod) – nid yw’n 
hawdd mesur y bwlch rhwng y rhai a fyddai’n elwa ar asesiad a’r rhai sy’n cael 
mynediad i asesiad.  Disgwylir mai dim ond canran fach o ofalwyr fyddai angen 
asesiad mewn unrhyw flwyddyn.  Mae’r ffaith bod mwy o ofalwyr, y cynigiwyd asesiad 
iddynt, wedi gwrthod asesiad na’r nifer a dderbyniodd y cynnig, yn ategu’r pwynt hwn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Fframwaith Perfformiad a Gwella ar hyn o bryd a 
fydd yn gwella’r ffordd y caiff data eu casglu mewn perthynas â Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac felly ein dealltwriaeth o effaith y Ddeddf, gan 

                                            
6
 https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gweithio-gyda-gofalwyr-1  

7
 https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/gofalwyr-ar-ddeddf 

 
8
  https://gov.wales/statistics-and-research/adults-receiving-care-support/?tab=previous&lang=cy 

 
9
 https://gov.wales/statistics-and-research/adults-receiving-care-support/?skip=1&lang=cy  
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gynnwys ei heffaith ar ofalwyr.  Mae’r fframwaith newydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd mewn partneriaeth â phenaethiaid gwasanaethau ac arweinwyr data o fewn 
awdurdodau lleol.  Bydd y fframwaith newydd ar waith ym mis Ebrill 2020 gyda’r 
ffurflenni data cyntaf i’w cyflwyno ym mis Mawrth 2021.  Cynhelir ymgynghoriad llawn 
yng Ngwanwyn 2019. 

Bydd y fframwaith yn canolbwyntio ar dri maes allweddol – data meintiol, data 
ansoddol ac ymchwil a thystiolaeth.  Caiff awdurdodau lleol eu hannog i gasglu 
amrywiaeth o ddata yn y meysydd hyn a fydd yn gyfuniad o ddata  a ragnodir yn 
genedlaethol a data a bennir yn lleol er mwyn i awdurdodau allu deall y darlun gofal 
cymdeithasol llawn yn eu hardal.  

Fel rhan o’r dull gweithredu newydd hwn, bydd yn ofynnol i awdurdodau lleol gasglu 
data ychwanegol ar ofalwyr gan gynnwys pwyslais cynyddol ar ddata ansoddol, er 
mwyn i farn a phrofiadau gofalwyr o’r Ddeddf gael eu casglu, yn ogystal â gwybodaeth 
feintiol. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i werthusiad o ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i archwilio’r broses o 
weithredu’r Ddeddf a’r effaith ar y bobl sy’n derbyn gofal a chymorth a’r gofalwyr sy’n 
derbyn cymorth.  Bydd yn darparu gwybodaeth gadarn am sut y caiff y Ddeddf ei 
gweithredu ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.   

Dechreuodd y gwerthusiad ym mis Tachwedd 2018 a dyfarnwyd y contract i Brifysgol 
De Cymru.  Bydd y gwerthusiad yn parhau am isafswm o dair blynedd a bydd yn 
cynnwys ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau, 
gan gynnwys gofalwyr. Cyhoeddir yr adroddiad terfynol a’r argymhellion yn 2021. 

Polisi ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â gofalwyr  

Blaenoriaethau cenedlaethol  

Nid yw cyflwyno deddfwriaeth ynddo’i hun yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.  Er 
mwyn cefnogi’r broses o gyflwyno’r hawliau manylach hyn i ofalwyr ac er mwyn 
sicrhau bod gofalwyr yn cael mynediad iddynt a’u bod yn arwain at wneud 
gwahaniaeth i ofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc, cydnabuwyd bod angen gwneud 
rhywfaint o waith ychwanegol. Drwy hynny, cyhoeddwyd y blaenoriaethau 
cenedlaethol i ofalwyr ym mis Tachwedd 201710:   

 Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – Mae’n rhaid i bob gofalwr gael seibiant 
rhesymol o’u rôl gofalu er mwyn eu galluogi i gynnal eu capasiti i ofalu, ac i gael 
bywyd y tu hwnt i ofalu; 
 

 Nodi a chydnabod gofalwyr – Yn hanfodol i lwyddiant cyflawni canlyniadau 
gwell i ofalwyr mae’r angen i wella cydnabyddiaeth gofalwyr o’u rôl ac i sicrhau 
eu bod yn gallu cael mynediad i’r cymorth angenrheidiol; a 
 

 Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – Mae’n bwysig bod gofalwyr yn 
derbyn y wybodaeth a’r cyngor priodol yn y lle ac ar yr adeg y mae ei angen 
arnynt. 

 
 

                                            
10

 https://gov.wales/topics/health/socialcare/carers/?skip=1&lang=cy 
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Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr  

Sefydlwyd Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr, sy’n grŵp newydd, yng 
nghanol 2018, gyda’r grŵp yn darparu fforwm cenedlaethol i lywio’r gwaith o gyflawni 
gwelliannau ar gyfer gofalwyr a darparu ymateb traws-sector i’r heriau y mae pob 
gofalwr yn eu hwynebu. Mae sefydlu’r grŵp hwn yn cefnogi egwyddor allweddol Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru ar gyfer cefnogi dull gweithredu 
integredig, gydag aelodaeth yn cynnwys awdurdodau statudol allweddol 
(cynrychiolwyr o’r bwrdd partneriaeth rhanbarthol, awdurdod lleol a bwrdd iechyd lleol) 
ochr yn ochr â chynrychiolwyr trydydd sector, Comisiynwyr Pobl Hŷn, Plant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol. 

Bydd y Grŵp hyn cynghori ar rwystrau sy’n gallu llesteirio’r broses o ddarparu cymorth 
effeithiol i ofalwyr, a datrysiadau y gellid ymgymryd â hwy ar y cyd gan Lywodraeth 
Cymru a’n partneriaid statudol a thrydydd parti.  

Bydd Grŵp Ymgysylltu ac Atebolrwydd yn cael ei sefydlu i gefnogi Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog.  Bydd y grŵp hwn yn darparu llais ar gyfer amrywiaeth fwy eang o ofalwyr 
a chynrychiolwyr gofalwyr nag sy’n bosibl ar y Grŵp Cynghori ei hun, a bydd yn helpu 
i sicrhau bod y grŵp yn cadw’r ffocws ar y materion sy’n bwysig ym mywydau 
beunyddiol gofalwyr.  Caiff cynigion manwl ar gyfer sefydlu’r grŵp hwn eu trafod yng 
nghyfarfod nesaf y Grŵp Cynghori yn y Gwanwyn 2019. 

Cymorth Uniongyrchol ar gyfer Gofalwyr 
 
Cyn sefydlu Grŵp Cynghori’r Gweinidog, cytunwyd ar y cymorth canlynol ar gyfer 
gofalwyr11: 
 

 £3m i awdurdodau lleol ar gyfer darparu gofal seibiant ychwanegol.  Cynigiwyd 
yr arian hwn am y tro cyntaf yn 2017-18, a darperir y cyllid cylchol hwn bellach 
drwy Grant Cymorth Refeniw y llywodraeth leol.  Dengys yr adroddiadau a 
gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru fod y cyllid ychwanegol hwn wedi galluogi’r 
ddarpariaeth ar gyfer amrywiaeth o fodelau traddodiadol, newydd ac arloesol ar 
gyfer darparu seibiant ar gyfer gofalwyr (gyda neu heb y person y maent yn 
gofalu amdano); 
 

 £1m i fyrddau iechyd lleol yn 2018-19 i gefnogi blaenoriaethau cenedlaethol 
gofalwyr, gan gynnwys gwella cymorth ar gyfer gofalwyr mewn meddygfeydd 
teulu ac ar adeg y caiff y person y maent yn gofalu amdano ei ryddhau o’r 
ysbyty; 
 

 Cyllid yn 2018-19 i Fforwm Cymru Gyfan ar gyfer Rhieni a Gofalwyr i godi 
ymwybyddiaeth gofalwyr am eu hawliau o dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant drwy greu rhwydwaith cynaliadwy o eiriolwyr gofalwyr 
sy’n cefnogi eraill i ddeall eu hawliau; 
 

 Cyllid yn 2018-19 i Gofalwyr Cymru sefydlu Hyb Cyflogwyr ar gyfer Gofalwyr 
yng Nghymru; 
 

                                            
11

 https://gov.wales/docs/dhss/publications/grwp-cynghorir-gweinidog-ar-ofalwyr-cynllun-blynyddol-
2018-19.pdf 
 

https://gov.wales/docs/dhss/publications/grwp-cynghorir-gweinidog-ar-ofalwyr-cynllun-blynyddol-2018-19.pdf
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 Cyllid yn 2018-19 i Blant yng Nghymru i barhau i gefnogi’r Rhwydwaith 
Gofalwyr Ifanc; 
 

 Cyllid yn 2018-19 i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru er mwyn datblygu’r 
canllawiau a’r offer i gyflwyno cardiau adnabod ar gyfer gofalwyr ifanc er mwyn 
iddynt allu cael mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnynt gan ysgolion, 
meddygfeydd, fferyllfeydd a gweithwyr proffesiynol eraill.  Bydd y cyllid hwn yn 
parhau yn 2019-20; a 
 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £50m o refeniw i fyrddau partneriaeth 
rhanbarthol eleni i gefnogi’r gwaith o ddatblygu gwasanaethau arloesol mewn 
meysydd blaenoriaeth amrywiol mewn perthynas ag integreiddio, gan gynnwys 
gwasanaethau’n benodol ar gyfer gofalwyr.   

 
Mae hyn yn ychwanegol at gyllid a ddarparwyd i Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru i gefnogi gofalwyr wrth iddynt gael mynediad i’r cymorth y mae 
ganddynt hawl iddo o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  2018-19 
yw’r drydedd flwyddyn o gyllid o dan Grant Gwasanaethau Cymdeithasol y Trydydd 
Sector.  Bydd y cyllid hwn yn parhau yn 2019-20 am y bedwaredd flwyddyn, cyn i 
grant newydd gael ei gyflwyno ar ôl hynny. 
 
Wrth edrych i’r dyfodol: 
 

 Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ar 30 Tachwedd 2018, cyhoeddodd y 
Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol y bydd cyllid ychwanegol i 
gefnogi gofalwyr yn cael ei gynnwys fel rhan o fuddsoddiad mwy o £15m 
ychwanegol yn 2019-20 ar gyfer pobl hŷn a gofalwyr yn y Gronfa Gofal 
Integredig12.  Cyhoeddwyd canllawiau cynnar ar y defnydd o’r cyllid hwn i 
fyrddau partneriaeth rhanbarthol ym mis Rhagfyr 2018 a bydd canllawiau llawn 
ar gael erbyn mis Chwefror 2019.  Er bod y defnydd o gyllid y Gronfa Gofal 
Integredig yn cael ei bennu yn ôl yr angen lleol, yn seiliedig ar asesiadau o 
anghenion y boblogaeth a gynhyrchwyd o dan adran 14 y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant13, mae canllawiau Llywodraeth Cymru 
yn nodi disgwyliad clir y dylai cymorth uniongyrchol ychwanegol ar gyfer 
gofalwyr gael ei ddarparu, gan gynnwys gwasanaethau seibiant ychwanegol, er 
mwyn i ofalwyr allu cael seibiant, gan eu cefnogi fel gofalwyr ac yn ystod eu 
bywydau ochr yn ochr â dyletswyddau gofal. 
 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymgymryd â gwaith i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd yn 2019-20, gan ddatblygu ein hymgyrch 
lwyddiannus gynharach ‘Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid’14.  Caiff 
yr ymgyrch gyfathrebu hon sydd wedi’i thargedu ei defnyddio i ategu ymhellach 
y newidiadau y dylai gofalwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal ddisgwyl eu gweld o 
dan y Ddeddf. Ein bwriad yw sicrhau mai gofalwyr a’u hawliau yw ffocws 
penodol yr ymgyrch.   

                                            
12

 https://gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2018/investcarers/?skip=1&lang=cy 
13

 Cynhelir yr asesiadau hyn ar sail ôl troed y bwrdd iechyd a chyhoeddwyd adroddiadau asesu cyntaf y 
boblogaeth ym mis Mai 2017.  Roedd yn ofynnol i bob adroddiad asesu gynnwys gofalwyr fel thema 
greiddiol.   
14

 https://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy 
 

https://gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2018/investcarers/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy
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Casgliad 
 
Mae’r rôl a chwaraeir yn ddyddiol gan ofalwyr ledled Cymru, heb os ac oni bai, yn 
gwella iechyd, llesiant, diogelwch ac ansawdd bywyd y rhai y maent yn gofalu 
amdanynt, gan leihau’r baich ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn 
sylweddol.   

Fel y cydnabyddir yn Cymru Iachach15, mae angen cydnabod a chefnogi rôl hanfodol 
gofalwyr di-dâl “na fyddai system ar gael hebddynt.”    

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn darparu’r un hawl i ofalwyr 
gael mynediad i gymorth cymwys â’r rhai y maent yn gofalu amdanynt.  Mae 
Llywodraeth Cymru yn ymgymryd ag ymarfer mawr i wella ansawdd data ar effaith y 
Ddeddf, i lywio gwelliant parhaus yn y broses o ddarparu’r hawliau a nodir yn y 
Ddeddf. 

Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau ymarferol drwy 
flaenoriaethau cenedlaethol, cymorth uniongyrchol ar gyfer gofalwyr a sefydlu grŵp 
newydd i gynghori’r Gweinidog er mwyn gwella ein dealltwriaeth yn barhaus o 
anghenion gofalwyr, a’r camau i’w cymryd i ddiwallu anghenion cymorth y rhai sy’n 
gwneud cyfraniad mor werthfawr at fywydau’r rhai sydd angen gofal, a’r cymunedau y 
maent yn byw ynddynt. 

 

 

                                            
15

 https://gov.wales/topics/health/publications/healthier-wales/?skip=1&lang=cy 
 

https://gov.wales/topics/health/publications/healthier-wales/?skip=1&lang=cy



