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1 Gwybodaeth am y daflen ffeithiau hon 

Mae’r daflen ffeithiau hon yn un o nifer o daflenni ffeithiau Age Cymru, sy’n 

darparu gwybodaeth am eich hawliau i gyngor, cymorth a chefnogaeth 

ymarferol gan y system gofal cymdeithasol i oedolion, sy’n cael ei rhedeg 

gan awdurdodau lleol.  Yn yr adrannau sy’n dilyn, gallwch ddod o hyd i 

wybodaeth am y broses yng Nghymru ar gyfer: 

 Cael asesiad gofal cymdeithasol ar gyfer eich anghenion gofal a chymorth 

(p’un ai eich bod chi eich hun angen gofal, neu eich bod yn ofalwr). 

 Sut fydd yr asesiad o anghenion gofal cymdeithasol yn cael ei gynnal, a beth 

fydd yn cael ei archwilio.   

 Sut mae’r awdurdod lleol yn penderfynu pwy sy’n gymwys i dderbyn 

gwasanaethau gofal a chymorth wedi cwblhau’r asesiad.   

 Paratoi cynllun gofal i ddiwallu eich anghenion gofal a chymorth cymwys.  
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 Bwrw ymlaen gydag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych, o ran y 

broses asesu neu’r gwasanaethau dilynol a gawsoch gan yr awdurdod lleol 

(naill ai’n uniongyrchol neu wasanaethau y maent yn eu comisiynu i chi gan 

ddarparwr arall). 

Gellir ystyried bod y daflen ffeithiau hon yn tanategu teitlau taflenni 

ffeithiau eraill Age Cymru ar ofal cymdeithasol – h.y. mae’n trafod y 

broses asesu yn ei chyfanrwydd, lle mae taflenni ffeithiau eraill yn 

mynd ymlaen i edrych ar faterion penodol sy’n gallu ‘deillio’ o’r 

asesiad; er enghraifft, yr asesiad ariannol ar gyfer talu am ofal a ph’un 

ai bydd y gwasanaethau gofal yn cael eu darparu yn eich cartref eich 

hun, neu mewn amgylchedd cartref gofal.   

Gellir dod o hyd i grynodeb rhagarweiniol, bras, o’r broses asesu gofal 

cymdeithasol yn adran 2 isod.  Yna, bydd adrannau eraill o’r daflen 

ffeithiau yn mynd ymlaen i archwilio elfennau penodol o’r broses yn 

fanylach.  

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, mae’r teitlau perthynol eraill y byddwch, 

o bosib, yn dymuno eu darllen ar y cyd gyda’r daflen ffeithiau hon, yn 

cynnwys: 

 6w Dod o hyd i gymorth yn y cartref yng Nghymru; 

 46w Talu am ofal a chymorth yn y cartref yng Nghymru; 

 42w Cael offer anabledd ac addasiadau i’r cartref yng Nghymru; 

 24w Taliadau uniongyrchol am wasanaethau gofal cymunedol yng Nghymru; 

 76w Gofal canolraddol ac ailalluogi yng Nghymru; 

 29w Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru; 

 10w Talu am le parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru; 

 58w Talu am ofal dros dro mewn cartref gofal yng Nghymru; 

 60w Cartrefi gofal yng Nghymru: dewis o lety pan fo’r awdurdod lleol yn 

cynorthwyo gyda chyllid; 

 38w Trin eiddo yn y prawf modd ar gyfer darpariaeth cartref gofal parhaol 

yng Nghymru; 

 39w Talu am ofal mewn cartref gofal yng Nghymru os oes gennych bartner; 
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 40w Amddifadu o asedau yn y prawf modd ar gyfer darpariaeth cartref gofal 

yng Nghymru; 

 20w Gofal iechyd parhaus y GIG a gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yng 

Nghymru. 

Sylwer:  Mae’r wybodaeth a roddir yn y daflen hon yn berthnasol yng 

Nghymru.  Mae’n bosib bod rheolau gwahanol yn berthnasol yn Lloegr, 

Gogledd Iwerddon a’r Alban.  Cysylltwch ag Age UK, Age NI ac Age 

Scotland, yn ôl eu trefn, am wybodaeth bellach – gweler adran 17 am eu 

manylion cyswllt nhw. 

1.1 Adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol 

Yn y daflen ffeithiau hon, bydd cyfeiriadau at yr ‘awdurdod lleol’ neu’r 

‘cyngor’ yn cyfeirio at adran gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yr 

awdurdod lleol.  Mae’n bosib y cyfeirir at yr adran gwasanaethau 

cymdeithasol berthnasol fel a ganlyn, neu amrywiadau tebyg: – er enghraifft: 

 adran gofal cymdeithasol; 

 gwasanaethau cymdeithasol i oedolion; 

 adran pobl hŷn; neu 

 tîm pobl hŷn. 

Mae timau gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn gyfrifol, ymhlith 

dyletswyddau eraill, am asesu angen pobl am ‘ofal a chymorth’ neu 

wasanaethau ‘gofal cymdeithasol’, a phenderfynu p’un ai bod yr anghenion 

hynny’n bodloni’r meini prawf cymhwyster. 

Mae gwybodaeth am sut i ddod o hyd i fanylion cyswllt adran 

gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol i’w gweld yn adran 2.1 

isod. 

1.2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014  

 Daeth y Ddeddf hon i rym yn llawn yn Ebrill 2016, a dyma’r brif 

ddeddfwriaeth sy’n ymdrin â’r system gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan 

gynnwys: 

 y broses asesu gofal cymdeithasol; 
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 rheolau perthynol o ran trefnu a thalu am ofal mewn cartref gofal preswyl 

neu gartref gofal nyrsio;  

 rheolau perthynol o ran trefnu a thalu am ofal yn y cartref a/neu 

wasanaethau dibreswyl eraill; 

 y dogfennau cyfarwyddyd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol eu defnyddio 

wrth asesu anghenion; a  

 y dogfennau cyfarwyddyd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol eu defnyddio 

wrth roi prawf modd i bobl y gallai fod angen iddynt dalu tuag at eu 

gwasanaethau. 

Bydd llawer o adrannau’r daflen ffeithiau hon (a thaflenni ffeithiau eraill 

Age Cymru ar bynciau’n ymwneud â gofal cymdeithasol) yn defnyddio’r 

Ddeddf hon - a chanllawiau Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol sy’n 

cyd-fynd â hi - fel prif ffynhonnell wybodaeth.  Bydd cyfeiriadau’n cael 

eu darparu yn y testun, lle bo’n berthnasol.  

1.3 Dogfennau Côd Ymarfer Llywodraeth Cymru – canllawiau i 
awdurdodau lleol eu dilyn wrth gynnal asesiadau gofal 

cymdeithasol  

Yn gyffredin â llawer o ddarnau eraill o ddeddfwriaeth, mae Codau Ymarfer 

CoP yn mynd law yn llaw gyda Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru).  Mae’r gyfraith yn ategu’r dogfennau cyfarwyddyd ar CoP, 

a’u nod yw cynorthwyo unigolion, gweithwyr proffesiynol a sefydliadau i 

weithio o fewn i, a chydymffurfio â’r Ddeddf – h.y. maent wedi eu hysgrifennu 

mewn iaith fwy clir ac maent yn haws eu deall na’r Ddeddf / rheoliadau eu 

hunain.   

Rhaid i awdurdodau lleol weithredu yn unol â’r codau ymarfer a’u gofynion 

wrth gyflawni eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.  Mae’r 

dogfennau Côd Ymarfer yn cynnwys y canlynol1: 

 Côd Ymarfer a chanllawiau ar arfer swyddogaethau gwasanaethau 

cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol) o 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

                                      
1 Nid yw’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys rhestr lawn – er enghraifft, ceir Côd Ymarfer mewn perthynas â 
Rhan 6 o’r Ddeddf, sy’n ymdrin â dyletswyddau gwasanaethau cymdeithasol tuag at “Plant sy’n Derbyn 
Gofal a Phlant sy’n Cael eu Lletya”, sydd ddim yn berthnasol i’w gynnwys y daflen ffeithiau hon.   
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 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas â Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion) o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas â Rhan 4 (Diwallu Anghenion) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas â Rhan 4 (Taliadau Uniongyrchol a Dewis o Lety) a Rhan 5 

(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (fersiwn 3 – Ebrill 2018). 

 Côd Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn 

perthynas ag Eiriolaeth, yn unol â Rhan 10 a rhannau perthynol o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Sylwer:  Mae gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnwys dolenni i bob 

un o ddogfennau cyfarwyddyd CoP ar: 

www.socialcare.wales/hub/sswbact-codes 

2 Asesiadau gofal cymdeithasol awdurdodau lleol 
– trosolwg o’r broses 

Yn gyffredinol, bydd y broses asesu a darparu gwasanaethau’n cynnwys 

pedair prif ran:  

 Asesiad o’r holl anghenion ac amgylchiadau a gyflwynir. 

 Penderfyniad p’un ai dylai’r awdurdod lleol ddiwallu unrhyw anghenion 

asesedig, yn unol â’r meini prawf cymhwyster (h.y. penderfynu i ddarparu 

gwasanaethau). 

 Os felly, natur a faint o wasanaethau sydd i’w darparu (y cynllun gofal a 

chymorth).  

 Asesiad ariannol fel sy’n briodol (i benderfynu faint fydd angen i chi gyfrannu 

tuag at gost y gwasanaethau). 

Dylid cwblhau’r camau yma ar wahân, er, yn ymarferol, gall fod yn anodd 

gwahaniaethu rhyngddynt.  
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2.1 Cyswllt cychwynnol gyda’r awdurdod lleol a gwneud 
atgyfeiriad 

Mae sawl ffordd y gellir dwyn eich sefyllfa i sylw’r awdurdod lleol, gan 

gynnwys:  

 Hunan-atgyfeiriad; 

 Atgyfeiriad gan ofalwr, ffrind neu aelod o’r teulu; neu  

 Atgyfeiriad gan weithiwr proffesiynol, megis eich Meddyg Teulu (MT), 

gyda’ch caniatâd chi.  Gall fod yn feddyg neu’n nyrs mewn lleoliad ysbyty 

hefyd, pe bai arnoch angen cymorth yn y cartref wedi i chi gael eich 

rhyddhau o’r ysbyty.   

 

 

Nodyn:  Dod o hyd i fanylion cyswllt adran gwasanaethau cymdeithasol 

eich awdurdod lleol  

Dylai manylion cyswllt eich awdurdod lleol fod ar gael yn eich llyfr ffôn lleol; 

o’ch neuadd tref, swyddfeydd cyngor lleol; neu, fe ddylai eich Age Cymru 

neu Ganolfan Cyngor ar Bopeth lleol fod yn gallu eu darparu.  Os oes 

gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gellir dod o hyd i restr o’r holl awdurdodau 

lleol yng Nghymru, ynghyd â dolenni i’w manylion cyswllt unigol, ar wefan 

Llywodraeth Cymru ar: 

www.gov.wales/topics/localgovernment/unitary-authorities  

2.2 Asesiad o anghenion y person ag anghenion gofal (a, lle 
bo hynny’n berthnasol, asesiad i’r gofalwr hefyd)  

 Y cam cyntaf i gael cymorth gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr 

awdurdod lleol yw gofyn am asesiad o’ch anghenion chi.  Yn gyffredinol, ni 

fydd yr awdurdod lleol yn gallu eich helpu chi nes eu bod wedi cynnal 

asesiad yn gyntaf.  Gellir defnyddio nifer o dermau tebyg i gyfeirio ato, 

megis:   

 Asesiad gofal cymdeithasol; 

 Asesiad gofal cymunedol; 

http://www.gov.wales/topics/localgovernment/unitary-authorities
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 Asesiad anghenion gofal; neu’n syml  

 Asesiad o anghenion.  

Dyletswydd gyfreithiol i gynnal asesiad  

Mae dyletswydd gyfreithiol gan yr awdurdod lleol i gynnal asesiad ar 

gyfer unrhyw un sy’n byw yn eu hardal a all fod angen gwasanaethau 

gofal cymunedol, unwaith iddynt ddod yn ymwybodol o’r angen hwn.  

Rhaid i’r asesiad ystyried pob agwedd o’ch anghenion. 

Mae gan berson hŷn, bron bob amser, hawl i asesiad o anghenion (er na 

fyddai hyn o reidrwydd yn golygu byddai’n cael ei ystyried yn gymwys i 

wasanaethau o ganlyniad - byddai hyn yn dibynnu ar lefel neu faint ei 

anghenion a ganfuwyd yn yr asesiad). 

Sylwer:  Nid yw lefel eich adnoddau ariannol nac unrhyw amgylchiadau 

eraill yn effeithio ar eich hawl i asesiad o anghenion.   

Gofalwyr 

Os ydych yn derbyn cymorth gan ffrind neu aelod o’r teulu (gofalwr), dylai 

anghenion a barnau eich gofalwr gael eu hystyried, fel rhan o’ch asesiad chi 

eich hun.   

Mae gan ofalwyr hawl i’w hasesiad eu hunain hefyd, ochr yn ochr â, 

neu ar y cyd, weithiau, gyda’ch un chi.  

2.3  Meini prawf cymhwyster 

 Wedi cwblhau’r asesiad o anghenion, yn seiliedig ar y canlyniadau, bydd yr 

awdurdod lleol yn penderfynu p’un ai dylent ddarparu neu drefnu 

gwasanaethau gofal cymdeithasol ar eich cyfer chi, ai peidio.   

 Rhaid i’r awdurdod ddefnyddio meini prawf cymhwyster cenedlaethol i 

wneud y penderfyniad hwn.  

 Lle bo hynny’n berthnasol, bydd angen i’r awdurdod lleol i benderfynu hefyd 

a oes gan ofalwr rhywun anghenion cymorth ei hun, sy’n bodloni’r meini 

prawf cymhwyster.  
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2.4 Darparu gofal a/neu wasanaethau cymorth  

Lle mae yna anghenion cymwys 

Wedi sefydlu bod eich anghenion adnabyddedig yn disgyn o fewn y meini 

prawf cymhwyster cenedlaethol (bod gennych ‘anghenion cymwys’), yna 

mae dyletswydd gyfreithiol gan yr awdurdod lleol i drefnu neu ddarparu 

gwasanaethau i chi, i ddiwallu’r anghenion hynny – gweler adrannau 3, 8 a 

10.  

Os yw eich anghenion ar lefel is ac nad ydynt yn bodloni’r meini prawf 

cymhwyster 

Os penderfynwyd bod eich anghenion ar lefel is ac nad ydynt yn bodloni’r 

meini prawf cymhwyster, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori: 

“Mewn achosion o’r fath, rhaid tynnu sylw’r person sydd wedi derbyn 

asesiad2 at wasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth yr awdurdod, neu 

wasanaethau ataliol a chymunedol eraill, megis rheiny gan fentrau 

cymdeithasol, y trydydd sector neu wasanaethau dan arweiniad y 

defnyddiwr”.  Dylai’r gwasanaethau eraill yma alluogi’r unigolyn i ddiwallu’r 

anghenion lefel is sydd ganddo / ganddi.    

2.5 Y prawf modd 

Yn gyffredinol, mae cymorth gofal cymdeithasol yn dibynnu ar brawf modd.  

Bydd yr awdurdod lleol yn cynnal asesiad ariannol (prawf modd), i ganfod 

faint ddylech chi gyfrannu tuag at gost darparu’r gwasanaethau gofynnol, i 

ddiwallu eich anghenion gofal asesedig.  

Sylwer:  Mae yna wahaniaethau rhwng y prawf modd ar gyfer gofal cartref / 

gwasanaethau gofal dibreswyl a’r prawf modd ar gyfer darparu cartref gofal 

– gweler adran 11 isod, am wybodaeth bellach am y rheolau ar gyfer y ddau 

fath o ddarpariaeth.  

                                      
2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu Anghenion), 
Llywodraeth Cymru 
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Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn rhaid i chi dalu rhywfaint, o leiaf, tuag at 

gost eich gofal, er, yn rhai sefyllfaoedd, efallai bydd gan bobl “hawl i ofal a 

chymorth yn ddi-dâl”3 (er enghraifft, mae’n bosib bod person sydd ar incwm 

isel ac sy’n derbyn gwasanaethau gofal dibreswyl yn disgyn i’r dosbarth 

hwn).  

Rhaid i’r awdurdod lleol i gyhoeddi gwybodaeth am eu gweithdrefn codi 

ffioedd a ffioedd cyffredinol am wasanaethau penodol, lle bo hynny’n 

berthnasol.  Rhaid iddynt hefyd ddilyn canllawiau cenedlaethol Llywodraeth 

Cymru wrth brosesu’r prawf modd – gweler adran 11 isod. 

2.6 Y cynllun gofal a chymorth 

Yn dilyn asesiad gan awdurdod lleol, lle y penderfynwyd bod gennych 

‘anghenion cymwys’, rhaid i gynllun gofal a chymorth i gael ei drafod, 

ei gytuno a’i daro ar bapur. 

Dylai’r defnyddiwr gwasanaethau, neu ei gynrychiolydd, dderbyn copi ohono.  

Mae’r cynllun gofal a chymorth yn cofnodi’r gwasanaethau yr aseswyd bod 

eu hangen arnoch, a sut fyddant yn cael eu trefnu – gweler adran 8.  Dylech 

chi gael cyfrannu cymaint ag sy’n bosib at y broses hon, er mwyn 

adlewyrchu eich anghenion a’ch dymuniadau chi.  

Nodyn: Cynlluniau cymorth i ofalwyr  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori fod yn rhaid i awdurdodau 

lleol hefyd i ddarparu “cynlluniau cymorth i ofalwyr y mae eu hanghenion yn 

bodloni’r meini prawf cymhwyster.  Mae hyn er mwyn hybu cysondeb rhwng 

cynlluniau i ofalwyr, ac i drin gofalwyr yn yr un modd â phobl ag anghenion 

gofal”4.  

2.7 Adolygiadau o wasanaethau a ddarparwyd 

Unwaith y darperir gwasanaeth, rhaid iddo gael ei wirio neu’i adolygu, i 

gadarnhau ei fod yn briodol a diogel, na chafwyd unrhyw newidiadau 

newydd i’ch anghenion a bod y cyllid yn ddigonol.  Gellir dod o hyd i 

wybodaeth bellach am y broses adolygu ac ailasesu yn adran 9 isod. 

                                      
3 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac 
Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
4 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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2.8 Beth os oes angen gofal GIG rywbryd yn ystod y broses 
gofal cymdeithasol? 

Mae’n bosib, rywbryd yn ystod y broses gofal cymdeithasol - er enghraifft yn 

ystod y cam atgyfeirio cychwynnol, neu o ganlyniad i anghenion yn cael eu 

harchwilio yn ystod y broses asesu efallai - yr argymhellir eich bod chi angen 

gwasanaethau iechyd sy’n gyfrifoldeb i’r GIG (naill ai mewn cydweithrediad â 

gwasanaethau awdurdod lleol, neu wasanaethau iechyd ar eu pen eu 

hunain).  Mewn achosion lle mae angen gwasanaethau iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol, dylai’r GIG a gwasanaethau cymdeithasol yr 

awdurdod lleol gydweithio mewn modd integredig.  Yn gyffredinol, bydd 

gwasanaethau GIG yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim. 

3 Diwallu anghenion gofal – pa fath o wasanaethau 
gallai’r awdurdod lleol eu darparu? 

Gan ddibynnu ar anghenion unigol, gall fod amrywiaeth eang o wasanaethau 

ar gael; er enghraifft:  

 Cymorth yn y cartref, megis cymorth gan gynorthwy-ydd gofal 

personol, i ymolchi neu wisgo – gweler hefyd Daflen Ffeithiau 6w, Dod o 

hyd i gymorth yn y cartref yng Nghymru am fwy o wybodaeth.  

 Gofal seibiant mewn amrywiol ffurfiau.  

 Gofal dydd (h.y. tu allan i’r cartref, er enghraifft, mewn canolfannau 

dydd sy’n cael eu rhedeg gan yr awdurdod lleol ar gyfer pobl hŷn). 

 Gwasanaethau gwarchod gyda’r nos.  

 Cludiant cymunedol. 

 Darparu cymhorthion, offer neu addasiadau i helpu gyda thasgau 

bywyd beunyddiol ac ar gyfer diogelwch yn y cartref – gweler hefyd 

Daflen Ffeithiau 42w, Cael offer anabledd ac addasiadau i’r cartref yng 

Nghymru.  

 Prydau bwyd wedi’u paratoi ymlaen llaw a’u danfon i rywun yn y cartref 

(pryd ar glud). 

 Gwasanaethau ataliol ac adferiad (gan gynnwys ailalluogi) – gweler 

hefyd Daflen Ffeithiau 76w, Gofal canolraddol ac ailalluogi yng Nghymru am 

fwy o wybodaeth. 
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 Gwasanaethau i ddiwallu anghenion seicolegol, cymdeithasol a 

diwylliannol.  

 Cynorthwyo i ddod o hyd i le i rywun mewn tai â chymorth – gweler 

hefyd Daflen Ffeithiau 64, Tai Arbenigol i Bobl Hŷn am fwy o wybodaeth. 

 Gofal a ddarperir mewn cartref gofal preswyl neu gartref nyrsio – gweler 

hefyd Daflen Ffeithiau 29w, sef Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru a 

Thaflen Ffeithiau 10w, sef Talu am le parhaol mewn cartref gofal yng 

Nghymru am fwy o wybodaeth. 

 Gwybodaeth a chyngor ar wasanaethau, budd-daliadau lles, clybiau 

cinio ayb. – mae dyletswyddau penodol gan awdurdodau lleol o ran darparu 

gwybodaeth a chyngor (gweler adran 6 isod). 

 Gwasanaethau mewn cydweithrediad â’r GIG, lle mae anghenion yn 

gorgyffwrdd – gweler hefyd Daflen Ffeithiau 44w, sef Gwasanaethau GIG 

yng Nghymru am fwy o wybodaeth. 

Gall awdurdodau lleol ddarparu gwasanaethau eu hunain, gan ddefnyddio 

staff maent yn eu cyflogi’n uniongyrchol, neu drefnu i sefydliadau preifat neu 

fudiadau trydydd sector i ddarparu’r gofal ar eu rhan.  Fel arall, gellir darparu 

Taliadau Uniongyrchol hefyd – gweler adran 10.3 isod. 

4 Dyletswydd yr awdurdod lleol i gynnal asesiad 

4.1 Dyletswydd i gynnal asesiad ar gyfer rhywun sy’n gofyn 
am un 

Mae canllawiau asesu Llywodraeth Cymru, sy’n ategu Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), yn datgan:  

“Rhaid i awdurdod lleol i gynnig asesiad i unrhyw oedolion lle y mae’n 

ymddangos i’r awdurdod hwnnw ei bod hi’n bosib bod gan yr oedolyn 

anghenion am ofal a chymorth”.  

Rhaid i’r Awdurdod “asesu p’un ai bod gan oedolyn angen am ofal a 

chymorth ac, os felly, beth yw’r anghenion hynny”.  Yn ogystal, “rhaid i’r 

asesiad ganolbwyntio ar y canlyniadau mae’r oedolyn yn dymuno’u cyflawni 

yn ei fywyd beunyddiol, ac i ba raddau gallai darparu gofal a chymorth, 

gwasanaethau ataliol, neu ddarparu gwybodaeth, cyngor neu gymorth, 

gyfrannu tuag at gyflawni’r canlyniadau hynny”.  
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“Rhaid i’r asesiad ei hun fod yn gymesur i’r angen, a rhaid iddo gynnwys yr 

oedolyn a, lle mae hynny’n ymarferol, gofalwr yr oedolyn”5.  

Yn ymarferol, byddai’r geiriad hwn yn awgrymu y gallwch ofyn am – a 

dylid eich darparu ag – asesiad o anghenion gan yr awdurdod lleol, os 

ydych yn cael unrhyw fath o anawsterau gyda: 

 Rheoli eich gweithgareddau a thasgau bywyd beunyddiol; neu  

 Yn ei chael hi’n anodd dod allan o’r tŷ. 

Sylwer:  Os gwrthodwyd rhoi asesiad i chi, gallech chi ystyried gwneud cwyn 

– gweler adran 15 isod.  Os ydych chi eisoes yn derbyn gwasanaeth a’ch 

bod yn teimlo fod eich anghenion wedi newid, gallwch ofyn am adolygiad / 

ailasesiad – gweler adran 9 isod. 

4.2 A oes dyletswydd gan yr awdurdod lleol i gynnal asesiad 
lle mae rhywun arall wedi gofyn amdano?  

Fel y nodwyd uchod yn adran 2, gall atgyfeiriadau i’r awdurdod lleol ar gyfer 

asesiadau gofal cymdeithasol ddod o amrywiol ffynonellau, megis Meddyg 

Teulu neu nyrs ardal.  Yn ogystal, gall rhywun nad yw wrthi’n ‘gofalu’ am 

berson arall i ofyn am asesiad ar ran y person, er enghraifft, os yw’n 

berthynas neu gymydog.  

Fodd bynnag, yn gyffredinol, dylai cam o’r fath gael ei drafod a’i gytuno 

ymlaen llaw gyda’r person sy’n destun yr atgyfeiriad.   

Wedi dweud hynny, os nad oes gan rywun alluedd meddyliol i gytuno i 

asesiad, yna efallai bod arno angen trydydd person i wneud atgyfeiriad, 

er ei les gorau – gweler adran 8.6 isod am wybodaeth bellach ar y mater 

hwn. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes gan awdurdod lleol unrhyw 

awdurdod i orfodi person i dderbyn help yn erbyn ei ewyllys – fodd 

bynnag, gweler adran 13 isod am wybodaeth ychwanegol. 

                                      
5 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu Anghenion 
Unigolion), Llywodraeth Cymru  
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Yr unigolyn a allai gael ei asesu yw’r person pwysicaf yn y broses hon, a 

dylai’r awdurdod lleol drafod yn uniongyrchol gydag ef wedi iddynt dderbyn 

atgyfeiriad neu wybodaeth berthnasol arall, er mwyn cadarnhau p’un ai bod 

y person yn dymuno cael asesiad, ac i wirio p’un ai bod atgyfeiriad trydydd 

person wedi cael ei wneud am reswm priodol.   

4.3 Dyletswydd yr awdurdod lleol i gynnig asesiad os ydych 
chi’n ofalwr 

Mae canllawiau asesu Llywodraeth Cymru yn datgan:  

“Rhaid i awdurdod lleol i gynnig asesiad i unrhyw ofalwr lle mae’n 

ymddangos i’r awdurdod hwnnw ei bod hi’n bosib bod gan y gofalwr 

anghenion am gymorth”.  

Rhaid i’r awdurdod “asesu p’un ai bod gan y gofalwr angen am gymorth (neu 

ei fod yn debygol o fod yn y dyfodol) ac os oes ganddo, beth yw’r anghenion 

hynny neu beth yw’r anghenion yn debygol o fod”.  Ffactor y dylid ei 

archwilio yn yr asesiad yw “i ba raddau mae’r gofalwr yn gallu, ac yn barod i, 

ddarparu’r gofal” (ac, os yw’r gofalwr yn gallu ac yn barod, ai dyma fydd yr 

achos yn y dyfodol - er enghraifft, dylid archwilio a yw’r gofalwr yn “gweithio, 

neu’n dymuno gweithio, a ph’un ai ei fod yn cyfranogi...mewn addysg, 

hyfforddiant neu weithgareddau hamdden”). 

Rhaid i’r awdurdod “gynnwys y gofalwr a, lle mae hynny’n ymarferol, y 

person y mae’r gofalwr yn darparu, neu’n bwriadu darparu, gofal amdano yn 

yr asesiad”6. 

Gall gofalwr ofyn am asesiad, hyd yn oed os nad yw’r person sy’n 

derbyn gofal yn dymuno cael asesiad ar gyfer ei anghenion ef.  

                                      
6 Yr un peth 
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Sylwer:  Caiff gofalwr ei ddiffinio yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) fel person sy’n darparu, neu sy’n bwriadu darparu, gofal am 

oedolyn (neu blentyn anabl).  “Yn gyffredinol, ni ddylai gofalwyr proffesiynol 

sy’n derbyn tâl i gael eu hystyried yn ofalwyr, er dibenion y Ddeddf, nac 

ychwaith pobl sy’n darparu gofal fel gwaith gwirfoddol.  Fodd bynnag, gall 

awdurdod lleol drin person fel gofalwr os na fyddai’n cael ei ystyried yn 

ofalwr fel aral,l os yw’r person yn ystyried, yng nghyd-destun perthynas 

ofalgar, y byddai’n briodol gwneud hynny.  Gall awdurdod lleol drin person fel 

gofalwr mewn achosion lle nad yw’r berthynas ofalgar yn un fasnachol yn 

bennaf”7. 

4.4 A all yr awdurdod lleol wrthod eich asesu chi?  

 Roedd adran 4.1 uchod yn amlinellu bod yna drothwy isel o ran pobl sydd â 

hawl i asesiad (hynny yw, trothwy isel o ran cael awdurdod lleol i asesu eich 

anghenion, felly, nid yw o reidrwydd yn golygu byddwch yn gymwys i 

ddarpariaeth gwasanaeth ar ôl hynny).  

 

 Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn pwysleisio hefyd bod y 

ddyletswydd ar awdurdodau lleol i gynnig asesiad yn gymwys, “waeth beth 

yw lefel yr angen am ofal a chymorth”8 (emphasis added) – h.y. mae’r 

canllawiau’n dynodi y dylech chi gael cynnig asesiad hyd yn oed os yw eich 

anghenion ar lefel gymharol isel.  

Weithiau, fodd bynnag, efallai bydd awdurdodau lleol yn ‘sgrinio’ pobl cyn 

cytuno i gynnal asesiad.  Gall hyn fod ar ffurf holi rhai cwestiynau dros y ffôn, 

i ganfod p’un ai bod hi’n bosib byddai anghenion pobl yn gymwys i gymorth 

gan wasanaethau cymdeithasol.  Gellir cynnal asesiadau syml dros y ffôn, 

ond rhaid bod gan y sawl sy’n cwblhau’r dasg sgiliau digonol i wneud 

penderfyniad o’r fath.   

Ni ddylai awdurdodau lleol orddefnyddio prosesau o’r fath, er mwyn 

osgoi sgrinio pobl allan o’r broses asesu, cyn y gwyddid digon o 

wybodaeth amdanynt. 

                                      
7 Yr un peth 
8 Yr un peth 



Taflen Ffeithiau 41w  Ebrill 2018                                                     18 o 65 

Os gwrthodwyd rhoi asesiad i chi, a’ch bod yn teimlo felly nad yw eich 

anghenion wedi cael eu hystyried yn iawn, dylech chi ysgrifennu i ofyn yn 

ffurfiol am asesiad, cyflwynwch eich achos, a gofynnwch i’r awdurdod lleol i 

roi rhesymau ysgrifenedig os nad yw’n barod i gynnal asesiad.  Gwnewch yn 

siŵr fod eich awdurdod lleol yn gwbl ymwybodol o’ch sefyllfa, a bod 

ganddynt yr holl wybodaeth berthnasol.  Os na fydd y sefyllfa wedi’i datrys 

yn dilyn hyn, gallwch wneud cwyn i’r awdurdod lleol - gweler adran 15. 

Amgylchiadau ariannol 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan bod dyletswydd yr awdurdod 

lleol i gynnig asesiad o anghenion yn gymwys “waeth beth fo 

lefel...adnoddau ariannol yr oedolyn”9.  

Hefyd, ni ddylai sefyllfa ariannol rhywun effeithio ar lefel na manylder y 

broses asesu.  Mewn perthynas â gofalwyr, mae’r canllawiau’n pwysleisio 

eto’r pwynt, gan ddatgan bod y ddyletswydd i asesu “yn gymwys waeth beth 

fo...adnoddau ariannol y gofalwr nac adnoddau ariannol y person sydd 

angen gofal10. 

5 Pwy fydd yn cynnal yr asesiad? 

Bydd yr asesiad gofal cymdeithasol yn cael ei gynnal gan gynrychiolydd o’r 

awdurdod lleol -  – gweithiwr cymdeithasol11 neu therapydd 

galwedigaethol fel arfer, neu’r ddau.  Weithiau, bydd aelod is ei safle o’r 

adran gwasanaethau cymdeithasol yn cynnal asesiad, er y byddai’n rhaid i 

hyn i fod “dan oruchwyliaeth gweithiwr cymdeithasol cofrestredig neu 

ymarferydd gofal cymdeithasol”12. Yn aml, efallai bydd ystod lawn o weithwyr 

proffesiynol eraill yn rhan o’r broses.  Er enghraifft: 

 Amrywiol staff GIG, gan gynnwys timau nyrsio cymunedol.  

 Timau iechyd meddwl. 

 Arbenigwyr camddefnyddio sylweddau. 

 Timau anghenion synhwyraidd. 

                                      
9 Yr un peth 
10 Yr un peth 
11 Weithiau, mae’n bosib y cyfeirir at weithwyr cymdeithasol fel ‘rheolwyr gofal’ yn y cyd-
destun hwn.   
12 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
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 Staff tai’r awdurdod lleol. 

Bydd pwy sy’n rhan o’r broses yn dibynnu ar lefel anghenion canfyddedig y 

defnyddiwr gwasanaethau.  Er enghraifft, byddai’n arfer derbyniol i asesiad i 

gael ei gynnal gan “ymarferydd unigol lle na fyddai angen cyngor neu 

asesiadau arbenigol ychwanegol ar yr ymarferydd i benderfynu ar 

gymhwyster”.  Fodd bynnag, lle mae’r anghenion yn fwy, efallai bydd angen 

“casgliad o un neu fwy o asesiadau proffesiynol”, a bydd pob un ohonynt yn 

bwydo i mewn i’r penderfyniad terfynol ar gymhwyster13.  

 

Nodyn: ‘Ymarferydd Arweiniol Penodedig’ 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo awdurdodau lleol bod yn 

“rhaid enwi ymarferydd arweiniol penodedig i arwain y broses asesu”. Bydd 

yn “gyfrifol am drafod gyda phob ymarferydd arall sy’n rhan o’r asesiad”14.  

6 Gwasanaethau ‘Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth’ 
yr awdurdod lleol, argaeledd eiriolaeth ac 
ymagweddau ataliol at ofal cymdeithasol 

6.1 Gwybodaeth a chyngor 

 Mae adran 17 yn Rhan 2 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd i awdurdodau lleol i ddarparu 

“gwybodaeth, cyngor a chymorth...sy’n ymwneud â gofal a chymorth”.  

 Rhaid i'w gwasanaeth “gynnwys cyhoeddi gwybodaeth a chyngor ar sut 

mae’r system gofal a chymorth yn gweithredu yn ardal yr awdurdod lleol, fan 

lleiaf...y mathau o ofal a chymorth sydd ar gael...sut i gael mynediad atynt a 

sut i godi pryderon am les person sy’n ymddangos bod ganddo 

anghenion”15.  

 Elfen bwysig o wasanaeth gwybodaeth a chyngor pob awdurdod yw 

canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gwasanaethau ataliol – gweler isod. 

                                      
13 Yr un peth 
14 Yr un peth 
15 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 2 (Swyddogaethau 
Cyffredinol), Llywodraeth Cymru 
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6.2 Pwysigrwydd ymagwedd ataliol, sy’n canolbwyntio ar y 
person, at asesiadau gofal cymdeithasol 

Ymyrraeth gynnar ac atal 

Yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae 

Llywodraeth Cymru wedi rhoi llawer o bwyslais ar rôl gwasanaethau gofal 

cymdeithasol wrth atal “anghenion rhag dwysau” a sicrhau bod y “cymorth 

cywir ar gael ar yr amser cywir”16, gan eu bod yn credu mai dyma’r agwedd 

orau i helpu pobl “gyflawni eu canlyniadau personol, ac archwilio opsiynau i 

ddiwallu eu hanghenion gofal a chymorth”17.  

 

Hybu lles ac ymagwedd, sy’n canolbwyntio ar y person, at y broses 

asesu  

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, “mae lles yn tanategu’r system asesu 

gyfan, gan gysylltu â’r rôl mae ymyrraeth gynnar ac atal yn gallu chwarae 

wrth hybu lles, a bod yr unigolyn yn cael ei gynnwys wrth gynllunio a rhoi 

gwasanaethau ar waith”18.  Yn ogystal, dylai pob asesiad gychwyn “gyda’r 

rhagdybiaeth mai’r oedolyn sydd yn y sefyllfa orau i farnu ei anghenion lles 

ei hun”19. 

Mae canllawiau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn 

rhoi enghreifftiau o’r hyn allai gyfrif fel ffactorau pwysig wrth benderfynu 

ar les person, gan gynnwys: 

 Sicrhau bod gan berson ei hawliau. 

 Bod y person yn “hapus yn gorfforol, meddyliol ac emosiynol”. 

 Ei fod yn cael ei “ddiogelu rhag cael ei gam-drin, ei niweidio a’i esgeuluso”.  

                                      
16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Yr Hanfodion, Llywodraeth 
Cymru, 2015 
17 Mae’r canllawiau’n awgrymu bod gwasanaeth gwybodaeth a chyngor awdurdod lleol – fel y’i 
trafodwyd uchod yn adran 6.1 – yn gallu cael ei ystyried yn wasanaeth ataliol yn ei rinwedd ei 
hun, oherwydd yn ddelfrydol fe fydd yn rhoi cymorth cyn i rywun gyrraedd “pwynt argyfwng” – 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymraeg) 2014: Côd Ymarfer Rhan 2 
(Swyddogaethau Cyffredinol), Llywodraeth Cymru. 
18 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 2 
(Swyddogaethau Cyffredinol), Llywodraeth Cymru 
19 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
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 Ei fod yn gallu mwynhau “perthynas bositif gyda ffrindiau ac aelodau o’r 

teulu”. 

 Bod y person yn cael teimlo’n rhan o’r gymuned, bod ganddo fywyd 

cymdeithasol “a digon o arian i fyw bywyd iach”. 

 Bod ganddo gartref diogel a chysurus20. 

Oherwydd mai un o elfennau canolog y Ddeddf yw sicrhau bod “pobl 

sydd ag anghenion gofal a chymorth yn gallu sicrhau lles”21 , os nad 

yw gwasanaethau’n cael eu darparu sy’n bodloni’r mathau yma o 

amcanion, yn dilyn asesiad o anghenion gofal cymdeithasol, fe allech 

gwestiynu penderfyniad yr awdurdod (a gwneud cwyn, o bosib - gweler 

adran 15 isod).   

Sylwer: Gweler adran 7.1 isod am ‘gynghorion defnyddiol’ os ydych yn cael 

asesiad o’ch anghenion chi.  

6.3 Eiriolaeth: dyletswyddau’r awdurdod lleol i sicrhau 
mynediad at wasanaethau eirioli neu i drefnu ‘eiriolwr 
proffesiynol annibynnol’  

Yn gysylltiedig â’r wybodaeth uchod – sy’n amlinellu dyletswyddau’r 

awdurdod lleol o ran gwybodaeth a chyngor a’r egwyddor o asesiad ‘sy’n 

canolbwyntio ar y person’– mae’r pwnc eiriolaeth22.  

Os ydych yn cael anhawster mynegi eich barn a’ch anghenion, a’ch bod yn 

teimlo byddai hyn yn rhy anodd yn ystod y broses asesu, yna gall 

gwasanaeth eirioli fod o gymorth i chi.   

                                      
20 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Yr Hanfodion, Llywodraeth 
Cymru, 2015 
21 Yr un peth 
22 Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn darparu nifer o ddiffiniadau ar gyfer eiriolaeth, er enghraifft: “Mae 
eirolaeth yn cefnogi a galluogi pobl sy’n cael anhawster cynrychioli eu buddiannau, ymarfer eu hawliau, 
mynegi eu safbwyntiau, ymchwilio i ddewisiadau a gwneud dewisiadau deallus.  Mae Eiriolaeth Annibynnol 
yn cefnogi’r person, waeth beth yw galwadau a phryderon pobl eraill.  Mae’n herio achosion ac effeithiau 
anghyfiawnder...a cham-drin ac mae’n cynnal hawliau dynol (OPAAL National Forum, 2008).” ac “Ystyr 
eiriolaeth yw cymryd camau i helpu pobl i ddweud beth mae arnynt ei eisiau, i ddiogelu eu hawliau, i 
gynrychioli eu buddiannau ac i gael y gwasanaethau y mae eu hangen arnynt.   Mae eiriolwyr a chynlluniau 
eiriolaeth yn gweithio mewn partneriaeth â’r bobl y maent yn eu cefnogi, ac yn ochri â nhw.  Mae eiriolaeth 
yn hybu cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol (Action for Advocacy, 2002)”.  
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Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi 

cryfhau hawliau pobl i gefnogaeth eiriolaeth o ran y broses asesu gofal 

cymdeithasol.  Mae’r canllawiau’n cynghori mai rôl allweddol gwasanaeth 

gwybodaeth, cyngor a chymorth pob awdurdod lleol fydd “darparu unigolion 

â gwybodaeth am yr amrywiaeth o wasanaethau eiriolaeth yn eu hardal, a’u 

cynorthwyo nhw i gael mynediad ato pan fo angen, fel rhan o gyflawni eu 

canlyniadau lles”. 

Mewn sawl achos, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol fydd gwneud pobl yn 

ymwybodol o argaeledd cymorth eirioli, os ydynt yn dymuno’i 

ddefnyddio; mewn achosion eraill, bydd dyletswydd benodol gan yr 

awdurdod i “drefnu eiriolwr proffesiynol annibynnol” ar gyfer rhywun23. 

 

 

 

 

Dyletswydd eiriolaeth gyffredinol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi Côd Ymarfer yn benodol ar eiriolaeth 

yng nghyd-destun Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

sy’n datgan, er mwyn bod â llais a rheolaeth, “rhaid i unigolyn allu teimlo ei 

fod yn bartner cyfartal gwirioneddol wrth ryngweithio â gweithwyr 

proffesiynol.  Mae’n agored iddo felly i arfer dewis ac i wahodd unrhyw 

eiriolwr i’w gynorthwyo i fynegi ei farn, ei ddymuniadau a’i deimladau”24 

(emphasis added).  

Yn y cyd-destun hwn, gallech ofyn i aelod o’ch teulu neu ffrind i ymddwyn fel 

eiriolwr anffurfiol i chi, neu gallech chi gysylltu â sefydliad sy’n cynnig 

gwasanaeth eirioli ffurfiol (megis mudiad Age Cymru lleol, neu grŵp 

elusennol neu wirfoddol arall).   

Penodi ‘eiriolwr proffesiynol annibynnol’  

                                      
23 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 10 (Eiriolaeth), 
Llywodraeth Cymru 
24 Yr un peth 
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Yn y canllawiau, cynghorir awdurdodau lleol fod “rhaid trefnu i ddarparu 

eiriolwr proffesiynol annibynnol pan fo person ond yn gallu goresgyn y 

rhwystr(au) i gyfranogi’n llawn yn y prosesau asesu, cynllunio gofal a 

chymorth, adolygu a diogelu gyda chymorth unigolyn priodol, ond nad 

oes unigolyn priodol ar gael” (emphasis added)25. 

Mewn geiriau eraill, lle byddai unigolyn yn cael trafferth mynegi ei farn yn y 

broses asesu, ond nid oes teulu neu ffrindiau agos, neu addas, ar gael i’w 

helpu, ac nid yw’r unigolyn yn gallu mynd ati’n annibynnol i gael mynediad at 

wasanaeth eirioli a gynigir gan fudiad gwirfoddol, er enghraifft.   

Sylwer:  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod dryswch yn bosib lle 

gallai pobl gymhwyso ar gyfer gwahanol hawliau statudol i eiriolaeth ar yr un 

pryd – er enghraifft, yn ogystal â bod yn ddyletswydd yn unol â Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), gall yr awdurdod “ganfod 

dyletswydd i ddarparu Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) yn 

unol â Deddf Galluedd Meddyliol 2005” (ceir peth gwybodaeth ychwanegol 

am Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 yn adran 8.6 isod).    

Yn yr achosion yma, “rhaid i’r awdurdod gyflawni eu dyletswyddau o ran 

gweithio gyda’r IMCA...yn ogystal â’r rheiny sy’n ymwneud ag eiriolwr 

proffesiynol annibynnol yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru)”.  Gall eiriolwr gyflawni’r ddwy rôl, o bosib, oherwydd bod 

dyletswyddau’r ddwy rôl “wedi eu halinio’n agos er mwyn hwyluso hyn”26.  

                                      
25 Yr un peth 
26 Y nod yma yw cyflawni “parhad yn anghenion eiriolaeth unigolion, lleihau ailadrodd, gan gynnwys yr 
angen i’r unigolyn orfod ailadrodd ei brofiadau a’i ganlyniadau dymunol wrth wahanol eiriolwyr.  Lle bynnag 
y bo modd, dylai’r rheiny sy’n rhan o’r broses...gytuno ar eiriolwr unigol i gefnogi’r person” – Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 10 (Eiriolaeth) 
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7 Materion a meysydd y mae’n rhaid i’r tîm 
gwasanaethau cymdeithasol eu harchwilio fel 
rhan o asesiad gofal 

7.1 Cynghorion defnyddiol i’r person sy’n cael ei asesu (a’i 
ofalwr, lle bo hynny’n berthnasol) 

Pan eich bod yn mynd drwy’r broses asesu – p’un ai eich bod yn berson hŷn 

ag anghenion gofal, neu’n ofalwr – mae’n bwysig sicrhau eich bod yn rhoi’r 

darlun llawn i’ch gweithiwr cymdeithasol.  

Ceisiwch wrthsefyll y demtasiwn o ddweud fod pethau’n well nag ydyn 

nhw, neu eich bod yn ymdopi pan eich bod chi mewn gwirionedd yn ei 

chael hi’n anodd ymdopi – yr unig ffordd y cewch chi gymorth yw trwy gael 

yr awdurdod lleol i sylweddoli eich bod ei angen.   

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae awdurdodau lleol wedi ymateb i doriadau 

ariannol trwy ganolbwyntio’n bennaf ar wasanaethau gofal, er mwyn sicrhau 

bod pobl yn gallu cwblhau tasgau beunyddiol – h.y. codi, gwisgo, cadw’n lân 

ayb., – ac maent wedi anwybyddu anghenion cymdeithasol ehangach, er 

enghraifft, cymorth i’ch galluogi chi i barhau i fynd allan o’r tŷ; i gyfranogi yn 

eich cymuned leol, a’ch atal chi rhag cael eich ynysu gartref.  

Mae’r ffaith fod pwyslais Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) ar atal ac amrywiol ffactorau lles yn golygu, mewn theori, y dylai fod 

yn anoddach i awdurdodau lleol i anwybyddu’r materion gofal cymdeithasol 

‘ansawdd bywyd’ ehangach yma.  Mae’n werth nodi hefyd fod canllawiau 

Llywodraeth Cymru yn dweud bod pob un o’r ffactorau lles a restrwyd yn y 

Ddeddf - gweler adran 6.2 uchod - “o’r un pwysigrwydd”27.  

Unwaith eto, mae’n bosib na fydd yr anghenion cymdeithasol yma’n cael eu 

hystyried, oni bai eich bod yn tynnu sylw atynt a’ch bod yn glir mor bwysig 

maen nhw i chi.   

Os teimlwch nad yw eich asesiad yn adlewyrchu’n llawn pob un o’r 

problemau personol a phroblemau gofal cymdeithasol sydd gennych, yna 

gallwch ofyn am iddynt gael eu cynnwys.  Os gwrthodir gwneud hyn, yna 

mae gennych hawl i wneud cwyn – gweler adran 15 isod am wybodaeth 

bellach.   

                                      
27 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 2  
(Swyddogaethau Cyffredinol), Llywodraeth Cymru  
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Sylwer:  Fel y soniwyd mewn adrannau cynharach y daflen ffeithiau hon, 

“cyn cynnal unrhyw asesiad, rhaid i staff gwasanaethau cymdeithasol 

ystyried p’un ai byddai’r person y mae ei anghenion yn cael eu hasesu yn 

elwa, ai peidio, o bresenoldeb gofalwr, aelod o’r teulu, ffrind neu eiriolwr”28. 

Lle mae yna ofalwr 

Yn ystod y broses asesu, ni ddylai’r staff wneud unrhyw ragdybiaeth am lefel 

neu ansawdd y cymorth y gallai’r gofalwr ddarparu heb drafod a chytuno 

gyda’r gofalwr a’r person sy’n derbyn gofal.    

Os ydych chi’n ofalwr, neu eich bod yn bwriadu gofalu am rywun arall, 

meddyliwch am yr help y teimlwch y byddech chi’n gallu rhoi, yn 

ogystal â’r tasgau na fyddech chi’n gallu eu cyflawni, a gofalwch eich 

bod yn rhoi’r wybodaeth yma i’r sawl sy’n cynnal yr asesiad. 

Cofiwch, does dim rhwymedigaeth gyfreithiol arnoch i ddarparu gofal, ac 

mae gennych hawl i’ch bywyd eich hun, ochr yn ochr â’ch rôl gofalu.  Fel y 

nodwyd uchod yn adran 4.3, fel gofalwr, mae gennych chi hawl hefyd i 

asesiad o’ch anghenion chi’ch hun.  

7.2      Y Broses Asesu Genedlaethol 

Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) asesiad 

a meini prawf cymhwyster cenedlaethol “yn seiliedig ar ddadansoddiad 

cynhwysfawr o bum elfen ryngberthynol” (emphasis added).  

Mae’r tabl sy’n dilyn yn dyfynnu o ganllawiau asesu Llywodraeth Cymru, er 

mwyn dangos sut mae’n rhaid i staff gwasanaethau cymdeithasol, sy’n 

cynnal asesiadau o anghenion gofal cymdeithasol, i archwilio pob un o’r 

elfennau.   

Mae’r asesiad a’r meini prawf cymhwyster cenedlaethol yn manylu 

ynghylch yr holl faterion a meysydd sy’n ymwneud ag anghenion gofal 

a chymorth posib person, y dylai awdurdod lleol eu harchwilio fel rhan 

o’r asesiad gofal.   

 

Pum prif elfen y Canllawiau i adrannau gwasanaethau cymdeithasol 

                                      
28 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
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broses asesu: 

rhaid i 

awdurdod 

“asesu ac 

ystyried” y 

canlynol: 

awdurdodau lleol mewn perthynas â phob un o’r 

elfennau (fel sydd wedi’u cynnwys yn y dogfennau Côd 

Ymarfer a’r rheoliadau cysylltiedig ar gyfer Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)) 

 

 

“Amgylchiadau 

unigolyn”. 

Enghreifftiau o faterion a allai ddangos bod person angen 

gwasanaethau gofal a/neu gymorth yn cynnwys29: 

 Sicrhau bod gan berson ei hawliau.  

 Nid yw/ni fydd yr unigolyn yn gallu cwblhau 

gweithgareddau gofal personol sylfaenol (e.e. codi o’r 

gwely, ymolchi, gwisgo, golchi). 

 Mae’r unigolyn yn methu sicrhau neu gynnal, neu gael y 

cyfle i sicrhau neu gynnal, “safon resymol o iechyd”. 

 Nid yw/ni fydd yr unigolyn yn gallu “cyflawni 

gweithgareddau sylfaenol yn y cartref a threfn 

feunyddiol”30 (e.e. siopa, glanhau). 

 Os yw’r unigolyn yn ofalwr, nid yw / ni fydd yn gallu 

darparu'r holl ofal angenrheidiol, neu beth ohono, i’r 

person sy’n derbyn gofal. 

Ni ddylai dadansoddiad yr awdurdod o’r anghenion a 

gyflwynir i gael ei ystyried ar ei ben ei hun, ond yng 

nghyd-destun “yr effaith mae’r anghenion yn ei gael ar y 

person neu’r teulu dan sylw a/neu trwy gyfeirio at 

amgylchiadau unigryw y person.  Rhaid i’r broses o 

benderfynu ar gymhwyster ystyried hefyd y ffaith fod 

anghenion unigol yn ffurfio rhan o gyfuniad o anghenion 

sy’n effeithio ar y person dan sylw”31 (emphasis added). 

 “Canlyniadau 

personol” yr 

Rhaid i ganlyniadau personol yr unigolyn i gael eu nodi yn 

ystod yr asesiad.  Er bydd y rhain yn unigryw i bob 

                                      
29  Nid yw’r rhestr yn y tabl hwn yn un gyflawn.  Dylai awdurdodau lleol edrych ar bob achos 
yn unigol. 
30 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
31 Yr un peth 
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unigolyn person, byddant yn ymwneud â’r diffiniadau o les yn y 

Ddeddf (gweler adran 6.2 uchod am wybodaeth bellach).  

“Er mwyn bodloni’r meini prawf cymhwyster ar gyfer 

gwasanaethau sy’n cael eu darparu, neu eu trefnu, gan 

awdurdod lleol”, rhaid bod anghenion gofal a chymorth yr 

unigolyn yn ymwneud â’r canlyniadau personol canlynol32 

(gellir gweld bod y rhain yn gorgyffwrdd rhywfaint gyda’r 

elfen ‘amgylchiadau’r unigolyn’ uchod): 

 “gallu gofalu am ei hun neu ymdopi â threfn ddomestig 

ac yn gallu cyfathrebu; 

 Cael ei ddiogelu rhag cael ei gam-drin neu ei 

esgeuluso; 

 Cymryd rhan mewn gwaith...neu weithgareddau 

hamdden; 

 Cynnal neu ddatblygu perthynas deuluol neu berthynas 

bersonol sylweddol arall; 

 Datblygu a chynnal cysylltiadau cymdeithasol a 

chymryd rhan yn y gymuned” (gan gynnwys 

“cyfrifoldebau gofalu am blentyn”)33. 

Unrhyw rwystrau 

mae’r unigolyn 

yn eu hwynebu 

wrth geisio 

cyflawni ei 

ganlyniadau 

personol  

“Mae unigolyn yn wynebu rhwystrau wrth geisio cyflawni 

ei ganlyniadau personol os yw rhywbeth, sy’n ymwneud â 

chyflwr neu amgylchiadau’r unigolyn, neu rywbeth sydd y 

tu hwnt i’w reolaeth, yn ei rwystro rhag cyflawni ei 

ganlyniadau. 

Wrth ddiffinio rhwystr, bydd angen i’r asesiad ystyried: 

 Yr wybodaeth a gyflwynir gan y person, a/neu ei deulu 

neu ofalwr, ac asiantaethau eraill...am ei 

anghenion...adnoddau a risgiau. 

 Barn broffesiynol y gweithiwr a’i wybodaeth am y 

gwasanaethau neu gymorth a fyddai’n fwyaf defnyddiol 

                                      
32 Mae’r canlynol yr un fath p’un ai ei fod yn oedolyn sydd angen gofal, neu’n ofalwr sy’n cael 
ei asesu.  
33 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
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i’r unigolyn a/neu ei deulu neu ofalwr, a gwybodaeth a 

chanllawiau lleol am y gwasanaethau sydd ar gael”34. 

Unrhyw risgiau i’r 

person (neu i 

rywun arall) os 

na chaiff ei 

ganlyniadau 

personol eu 

cyflawni  

“Mae gwerthuso risg yn hanfodol wrth bennu angen am 

ofal a chymorth”.  Wrth edrych ar “risgiau posib i gyflawni 

canlyniadau personol, dylai’r ymarferydd a’r 

unigolyn...ystyried yr amserlen, natur ragweladwy a 

chymhlethdod y problemau a gyflwynir”.  Er enghraifft, 

“Mae’n bosib bydd gan unigolyn nifer o elfennau risg 

isel, na fyddent ynddynt eu hunain yn bygwth gallu’r 

unigolyn i gyflawni canlyniadau personol, ond bydd y 

cyfuniad o risgiau a sut maent yn rhyngweithio yn 

creu bygythiad mwy difrifol”. 

“Rhaid i’r broses o bennu cymhwyster fod yn seiliedig ar 

werthfawrogi’r cydbwysedd rhwng sicrhau nad yw iechyd 

a diogelwch oedolion agored i niwed a phobl eraill yn y 

fantol, a chyfyngu ar ddewis, hunanreolaeth ac 

annibyniaeth unigolion penodol”.  O ganlyniad i’r 

dadansoddiad hwn, gallai fod “angen cynllun gofal a 

chymorth sy’n cynnwys deall a rhagweld gweithgareddau 

a fydd yn peri risg, naill ai i’r unigolyn a/neu eraill, a 

datblygu cynllun gweithredu sy’n gallu rheoli’r sefyllfa’n 

briodol”35. 

“Cryfderau a 

galluoedd yr 

unigolyn”36. 

 

Dylai’r awdurdod lleol ystyried sgiliau a galluoedd yr 

unigolyn ei hun, yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael gan ei 

deulu, ffrindiau neu’r gymuned yn gyffredinol, “y gellir 

manteisio arnynt i ddiwallu ei anghenion a hyrwyddo 

llesiant”. 

“Mae anghenion pobl yn amrywio ac mae amgylchiadau’n 

newid, a rhaid i’r broses asesu roi cyfle i staff 

gwasanaethau cymdeithasol i edrych am y newidiadau 

hynny a’u rhagweld” – mae’r canllawiau’n awgrymu “bydd 

y patrwm: “gallaf ddiwallu’r anghenion hyn / rwyf angen 

                                      
34 Yr un peth 
35 Yr un peth 
36 Yr un peth 



Taflen Ffeithiau 41w  Ebrill 2018                                                     29 o 65 

cymorth gyda’r anghenion hyn” yn amrywio dros amser ac 

yn unol ag amgylchiadau pob unigolyn”37.  Rhaid i’r 

broses asesu ystyried hyn wrth bennu cymhwyster.  

7.3 Gwybodaeth y dylai’r awdurdod lleol gasglu yn eu 
dogfennau asesu 

Dylid cofnodi pob un o’r canlynol (nid yw’n rhestr gyflawn): 

 A oes gofalwr gan y person (h.y. rôl “a chwaraeir gan ofalwr di-dâl...partner 

neu aelod arall o’r teulu yng ngofal person”)?   Os felly, a yw’n “barod i, ac yn 

gallu” parhau i gyfrannu?  A gafodd y gofalwr gynnig asesiad hefyd? 

 “A yw’r person mewn perygl o gael ei gam-drin neu’i esgeuluso” (os felly, pa 

gamau a gymerwyd)? 

 “A yw’r person yn ystyried ei hun yn anabl? A yw’n dymuno bod ar y gofrestr 

anabledd berthnasol?” 

 A oes pryderon am alluedd meddyliol y person sy’n cael ei asesu?  A oes 

unrhyw ystyriaethau mewn perthynas â’r Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu 

o Ryddid (DoLS)? – gweler adran 8.6 isod am wybodaeth bellach am y 

materion yma.  

 Ai asesiad cyntaf y person yw hwn, neu ailasesiad (e.e. yn dilyn adolygiad)? 

 “Pwy ofynnodd am yr asesiad?” 

 “A yw’r asesiadau’n cael eu cynnal ar wahân, yn erbyn dymuniadau 

teuluoedd, gofalwyr a phobl sy’n derbyn gofal?”?” (Os ydynt, rhaid i’r 

awdurdod esbonio pam). 

 “Cadarnhad bod y person yn cytuno gyda’r hyn a gofnodwyd (gallai hyn 

gynnwys nodi gwahanol farnau ymarferydd a’r person neu’r teulu ayb.)”. 

 “Cadarnhad bod copi o’r asesiad wedi cael ei gynnig i’r person” (rhaid cynnig 

a darparu copi pob amser). 

                                      
37 Yr un peth 
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 “Camau i’w cymryd gan yr awdurdod lleol a sefydliadau a/neu bobl eraill, i 

helpu’r unigolyn i gyflawni ei ganlyniadau personol.  Bydd hyn yn cynnwys 

datganiadau ar sut mae’r camau yn “cyfrannu at gyflawni canlyniad personol 

penodol neu, fel arall, sy’n diwallu anghenion a nodwyd gan yr asesiad”. 

Mae hyn yn berthnasol p’un ai dylai’r anghenion gael eu diwallu “trwy 

ddarparu gofal a chymorth...trwy wasanaethau ataliol yn y gymuned, y 

ddarpariaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu trwy unrhyw fodd arall”38. 

7.4 Penderfyniad yr awdurdod lleol am eich cymhwyster yn 
dilyn eich asesiad – yr ‘Offeryn Cymhwyster’  

Cynghorir awdurdodau lleol bod yn rhaid iddynt gofnodi bod un o’r wyth 

canlynol yn berthnasol i bob angen dynodedig: 

 

 

 

 

 

1 Nid oes anghenion gofal a chymorth i’w 

diwallu.  
Ar gyfer y chwech cyntaf 

yma, bydd yr awdurdod wedi 

pennu y gellir diwallu 

anghenion “trwy gyfeirio at 

wasanaethau ataliol neu 

mewn ffordd arall”.  Felly, nid 

yw cynllun gofal a chymorth 

ffurfiol yn ofynnol ac “NI fydd 

yr angen yn gymwys”39 (h.y. 

bydd dim dyletswydd 

gyfreithiol ar yr awdurdod lleol 

i ddarparu, neu drefnu 

gwasanaethu i chi, er bod yn 

2 Mae angen asesiad arbenigol / mwy 

cynhwysfawr o ran angen (anghenion) 

penodol (byddai angen sgorio unwaith eto, 

yn dilyn hyn). 

3 Mae yna anghenion, ond gellir eu diwallu 

trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor 

cyffredinol.   

4 Mae yna anghenion, ond gellir eu diwallu 

trwy ddarparu “gwasanaethau ataliol”.  

                                      
38 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Offeryn Asesu a 
Chymhwyster Cenedlaethol – Gofynion Cofnodi Cyffredin ar gyfer Asesu Oedolion, Plant a 
Gofalwyr, Llywodraeth Cymru 
39 Siart llif ‘Sut i gael mynediad at ofal a chymorth’, gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru: 
https://socialcare.wales/hub/sswbact-assessment-tool 
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5 “Gall yr anghenion gael eu diwallu yn 

gyfan gwbl, neu’n rhannol, gan yr unigolyn 

ei hun (gyda, neu heb gymorth pobl 

eraill)”. 

rhaid iddynt ddarparu cyngor 

perthnasol). 

 

6 Gall materion eraill gyfrannu at gyflawni 

canlyniadau personol, “neu ddiwallu’r 

anghenion”. 

7 Dim ond trwy “gynllun gofal a chymorth” y 

gellir diwallu anghenion y person.   

Dim ond trwy “gynllun cymorth” y gellir 

diwallu anghenion y gofalwr.  

“Mae’r anghenion yn gymwys”. 

Mae cynllun gofal a chymorth 

ffurfiol yn ofynnol yn yr 

amgylchiadau yma.  

Mae dyletswydd gyfreithiol 

gan yr awdurdod lleol i drefnu 

neu ddarparu gwasanaethau i 

ddiwallu anghenion cymwys y 

person40. 

 

8 Mae’r awdurdod yn ystyried ei bod yn 

angenrheidiol diwallu’r anghenion “er 

mwyn amddiffyn yr unigolyn rhag cael 

ei gam-drin neu’i esgeuluso” (neu 

wynebu risg o ddioddef y rhain)41.  

Bydd angen cymhwyso gweithdrefnau 

diogelu – gweler Taflen Ffeithiau 78w gan 

Age Cymru, sef Amddiffyn pobl hŷn yng 

Nghymru rhag camdriniaeth ac 

esgeulustod am wybodaeth bellach. 

 

Does dim angen yma “i 

ystyried neu gymhwyso’r 

penderfyniad o gymhwyster, 

a rhaid i’r awdurdod lleol i 

beidio â chymhwyso’r broses 

asesu arferol lle gallai 

gwneud hynny eu hatal, neu’u 

hoedi rhag darparu ymateb a 

fwriedir i ddiogelu ac 

amddiffyn y person”42.  

Rhaid gosod y 

gwasanaethau gofal a 

chymorth angenrheidiol yn 

eu lle yn gyntaf; yna gellir 

cynnal asesiad llawn 

                                      
40 Yr un peth 
41 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014:  Offeryn Asesu a Chymhwyster 
Cenedlaethol – Gofynion Cofnodi Cyffredin ar gyfer Asesu Oedolion, Plant a Gofalwyr, Llywodraeth Cymru 
42 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu Anghenion), 
Llywodraeth Cymru 



Taflen Ffeithiau 41w  Ebrill 2018                                                     32 o 65 

wedyn.   

Rhaid i awdurdodau lleol gofnodi canlyniad eu hasesiad a’u penderfyniad ar 

gymhwyster ar yr offeryn cymhwyster.  Rhaid i’r cofnod hwn gynnwys “pob 

elfen o’r asesiad...a dylid darparu copi i’r person”43. 

Sylwer:  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddiwallu anghenion gofal yn 

pwysleisio bod yn rhaid i’r meini prawf cymhwyster i beidio â chael “eu 

defnyddio fel offeryn i ofyn i unigolion i ddangos eu bod wedi archwilio pob 

cyfrwng posib arall o gymorth, cyn dod yn gymwys i gymorth gan yr 

awdurdod lleol”.  Hefyd, mae’r canllawiau’n pwysleisio “wrth bennu 

cymhwyster, ni ddylai’r awdurdod lleol orddibynnu ar unrhyw drefniadau 

gofalu gwirfoddol”.  Er enghraifft, rhaid iddynt sicrhau “bod argaeledd gofalwr 

i ddarparu gofal yn gynaliadwy a’u bod yn cydymffurfio â’u dyletswydd 

gyffredinol i hybu...lles”44.  

7.5 Pa mor gyflym y mae’n rhaid cynnal asesiad?  

Does dim canllawiau penodol ar ba mor gyflym y mae’n rhaid i awdurdod 

lleol gynnal asesiad gofal cymdeithasol, yn dilyn cais i wneud hynny.  Fodd 

bynnag, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan bod yn rhaid i 

asesiad i fod yn “amserol ac ymatebol i ba mor frys y mae anghenion yr 

unigolyn”. 

Maent yn mynd ymlaen i ddweud, mewn achosion lle mae angen asesiad 

mwy manwl neu arbenigol, “rhaid i’r awdurdod sicrhau bod cyn lleied o oedi 

ag sy’n bosib wrth gynnal asesiad arbenigol, fel y gellir paratoi cynllun 

gofal a chymorth yn gyflym, a dylent ystyried p’un ai bod angen rhoi 

cymorth dros dro yn ei le” (emphasis added)45.  

                                      
43 Yr un peth 
44 Yr un peth 
45 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
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8 Y cynllun gofal a chymorth 

8.1 Pobl sy’n cael eu hasesu, ond bod ganddynt anghenion 
lefel is 

Fel y trafodwyd uchod, mae dyletswydd gyfreithiol gan awdurdodau lleol i 

ddiwallu anghenion pobl, pan fo’r anghenion hynny’n cyrraedd lefel benodol, 

sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyster cenedlaethol. 

Yn achos rheiny sydd ag anghenion lefel is, nid yw’r ffaith eu bod wedi 

cael asesiad o reidrwydd yn golygu bydd cynllun cymorth yn cael ei 

ddarparu iddynt o ganlyniad - mae hyn oherwydd bod yr awdurdod lleol yn 

gallu cyflawni eu dyletswyddau, trwy gynnig gwybodaeth a chyngor ar ffyrdd 

amgen i bobl i ddiwallu eu hanghenion (lle canfuwyd nad yw’r anghenion yn 

ddigon difrifol i gyfiawnhau darparu gwasanaethau’r awdurdod lleol).  Mae 

canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau hyn fel a ganlyn: 

“Gall anghenion llawer o unigolion...gael eu diwallu heb gynllun gofal a 

chymorth ffurfiol.  Mewn achosion o’r fath, rhaid tynnu sylw’r person a gafodd 

ei asesu at y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu’r 

gwasanaethau ataliol a chymunedol eraill, megis rheiny gan fentrau 

cymdeithasol, grwpiau cydweithredol, y trydydd sector a gwasanaethau dan 

arweiniad y defnyddiwr.  Fodd bynnag, rhaid cadw cofnod o sut fydd yr 

anghenion yma’n cael eu diwallu, heb gynllun gofal a chymorth, ar yr offeryn 

asesu a chymhwyster”46. 

8.2 Y cynllun gofal a chymorth i bobl ag anghenion gofal 
cymwys 

Unwaith bydd yr awdurdod lleol wedi penderfynu bod gennych 

anghenion gofal cymwys, mae’n rhaid iddynt ddarparu neu drefnu 

gwasanaethau ar eu cyfer – h.y. mae’r asesiad wedi dangos na fyddech 

yn gallu cyflawni eich canlyniadau personol heb y gwasanaethau – 

rhaid i’ch aseswr i baratoi cynllun gofal a chymorth gyda chi.  Rhaid 

hefyd i’r aseswr eich darparu chi â chopi papur.  

Dylai cynlluniau gofal gael eu hadolygu’n rheolaidd – gweler adran 9 

isod am wybodaeth bellach. 

                                      
46 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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Nodyn: Cynlluniau gofal i atal pobl rhag cael eu cam-drin a/neu eu 

hesgeuluso  

Rhaid i awdurdod lleol i baratoi cynllun gofal a chymorth mewn achosion lle 

mae’n ymddangos i’r awdurdod “bod angen diwallu anghenion y person, er 

mwyn ei ddiogelu rhag cael ei gam-drin neu’i esgeuluso”, neu wynebu risg o 

ddioddef y rhain.47 – gweler Taflen Ffeithiau 78w gan Age Cymru, sef 

Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru rhag camdriniaeth ac esgeulustod am 

wybodaeth am ddiogelu / amddiffyn.  

Byddai hyn yn wir hyd yn oed os, o dan amgylchiadau eraill, nad yw lefel 

eich anghenion yn bodloni’r meini prawf cymhwyster, o bosib – os oes 

angen amddiffyn rhag i berson gael ei gam-drin, yna bydd gan yr awdurdod 

ddyletswydd i osod cynllun gofal a chymorth yn ei le, ar y sail honno’n unig.  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori bod yn rhaid i’r cynllun gofal 

a chymorth i gynnwys y canlynol: 

 Y canlyniadau dymunol sydd i’w cyflawni gyda’r cymorth a ddarperir.  

 Y camau penodol bydd yr awdurdod lleol a, lle bo hynny’n briodol, unrhyw un 

arall, yn eu cymryd i helpu’r person i gyflawni’r amcanion hynny.  Dylid 

cynnwys rolau a chyfrifoldebau diffiniedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n 

gysylltiedig wrth ddarparu’r gwasanaethau a, lle bo hynny’n briodol, gofalwr 

anffurfiol a/neu aelodau o deulu’r person.  

 Gwybodaeth am sut fydd cynnydd tuag at gyflawni’r canlyniadau’n cael ei 

fesur a’i fonitro.   

 Dyddiad adolygu’r cynllun gofal.  

 Unrhyw gyfraniadau ariannol yr aseswyd bod angen i’r defnyddiwr 

gwasanaethau eu talu – gweler hefyd adran 11 isod. 

 Mewn sefyllfaoedd lle bydd holl anghenion y person, neu rai ohonynt, yn 

cael eu diwallu trwy Daliadau Uniongyrchol, rhaid i’r cynllun gofal a chymorth 

i gynnwys gwybodaeth hefyd am ba anghenion yw’r rhain “a chyfanswm ac 

amledd y Taliadau Uniongyrchol”.  Gweler adran 10.3 isod am wybodaeth 

bellach am Daliadau Uniongyrchol a sut maent yn gweddu i’r system 

cynllunio gofal. 

                                      
47 Yr un peth 
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Rhaid i’r cynllun gofal a chymorth “i gael ei baratoi mewn partneriaeth 

gyda’r unigolyn, er mwyn sicrhau bod yna ddealltwriaeth gytunedig o ran sut 

fydd yr anghenion yn cael eu diwallu, a sut fydd y canlyniadau personol yn 

cael eu cyflawni”48 (emphasis added).  

8.3 Cynlluniau cymorth i ofalwyr 

Rhaid i awdurdodau lleol ddarparu hefyd “cynlluniau cymorth i ofalwyr 

y mae eu hanghenion yn bodloni’r meini prawf cymhwyster. Mae hyn er 

mwyn hybu cysondeb rhwng cynlluniau i ofalwyr, a thrin gofalwyr yn yr 

un ffordd â phobl sydd ag anghenion gofal”49. 

Sylwer:  Mae’r canllawiau’n pwysleisio hefyd, yn rhai achosion “gall asesiad 

ganfod, lle bod y person yn ofalwr gydag anghenion cymorth, y gall yr 

awdurdod lleol ddiwallu’r anghenion hynny trwy ddarparu gofal a chymorth i’r 

person sy’n derbyn gofal.  Efallai mai dyma fydd yr achos hyd yn oed pan 

nad oes ganddynt ddyletswydd i ddiwallu anghenion y person sy’n derbyn 

gofal, a bod dim cynllun gofal a chymorth ar wahân ar gyfer y person 

hwnnw”50 (emphasis added).  

8.4 Y cydlynydd cynllun gofal a chymorth 

Rhaid i awdurdodau lleol benodi aelod o staff a enwid i gydlynu’r gwaith o 

baratoi, cwblhau a darparu’r cynllun gofal a chymorth.  Bydd hyn yn wir 

hefyd lle mae gwasanaethau’n cael eu darparu i ofalwr.  

Bydd yr un aelod o staff yn gyfrifol am oruchwylio proses adolygu gyfnodol y 

cynllun gofal - gweler adran 9 isod am fanylion pellach. 

                                      
48 Yr un peth 
49 Yr un peth 
50 Yr un peth 
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8.5 Pan fo gofal a chymorth yn galw am gyfraniad ariannol 

Pan fo cynllun gofal a chymorth rhywun yn nodi bod y gwasanaeth(au) sydd 

angen arno yn galw am gyfraniad ariannol tuag at y gost, “Rhaid gwneud 

trefniadau i sicrhau bod yr unigolyn yn deall hyn, a bod asesiad ariannol yn 

cael ei gynnal”51 – gweler adran 11 isod am wybodaeth bellach am y prawf 

modd ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol.  

8.6 Diwallu anghenion gofal cymwys pan nad oes gan rywun 
alluedd meddyliol 

Fel y trafodwyd yn adrannau cynharach y daflen ffeithiau hon, dylai’r 

awdurdod lleol gynnwys person yn llawn mewn trafodaethau am ei asesiad 

a’r ffordd orau i ddiwallu ei anghenion.  Fodd bynnag, os nad oes gan rywun 

alluedd meddyliol i fynegi ei farn yn llawn, neu i wneud penderfyniadau 

pwysig am ei fywyd beunyddiol, efallai na fydd hyn yn bosib.  Yn yr achosion 

yma, rhaid i’r staff sy’n rhan o’r broses asesu gofal cymdeithasol i gadw at y 

safonau a draethwyd yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005 (MCA 2005) a’r Côd 

Ymarfer sy’n mynd gyda hi.  

Yn bwysig, mae’r Ddeddf yn nodi: 

 Rhaid i bobl, a all fod yn methu gwneud penderfyniadau penodol drostynt eu 

hunain, i gael eu cefnogi a’u grymuso gymaint â phosib i geisio dod i 

benderfyniadau eu hunain - hynny yw, bod pob cam ymarferol yn cael eu 

cymryd i helpu’r person i wneud ei benderfyniad ei hun, cyn i unrhyw un 

ddod i’r casgliad nad yw’n medru gwneud hynny. 

 Mae hawl gan bobl i wneud ‘penderfyniadau ecsentrig neu annoeth’ (h.y. ni 

ddylid trin person fel petai’n methu gwneud penderfyniad dim ond oherwydd 

bod pobl eraill yn ystyried bod y penderfyniad yn annoeth). 

 Pan fo staff gofal cymdeithasol yn gorfod gwneud penderfyniadau am 

ddiwallu anghenion gofal rhywun ar ei ran, rhaid i’r penderfyniadau hynny 

gael eu gwneud er ‘lles gorau’ yr unigolyn.  Mae’r cysyniad o wneud 

penderfyniad er lles gorau’r person wedi’i amlinellu yng Nghôd Ymarfer  

MCA 2005, sydd ar gael ar wefan GOV.UK ar:  

www.gov.uk/government/publications/mental-capacity-act-code-of-practice 

                                      
51 Yr un peth 
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Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach yn Nhaflen Ffeithiau 22 gan Age UK, 

sef Arranging for someone to make decisions on your behalf a Thaflen 

Ffeithiau 62, sef Deprivation of Liberty Safeguards. 

Penderfyniadau er lles gorau: dylai gweithwyr proffesiynol ymgynghori 

ag eraill sydd â diddordeb yn lles y person  

Mae Côd Ymarfer MCA 2005 yn datgan “os yw’n ymarferol a phriodol i 

wneud hynny, rhaid i’r staff ymgynghori â phobl eraill am eu barn am les 

gorau'r person, ac i weld a oes ganddynt unrhyw wybodaeth am 

ddymuniadau a theimladau, credoau a gwerthoedd y person.”  Yn arbennig, 

dylent ymgynghori ag: 

 “unrhyw un a enwyd eisoes gan y person fel rhai y dylid ymgynghori â nhw, 

naill ai ynghylch y penderfyniad dan sylw neu faterion tebyg”;  

 “unrhyw un sy’n gysylltiedig â gofalu am y person”;  

 “perthnasau agos, ffrindiau neu bobl eraill sydd â diddordeb yn lles y 

person”; neu 

 “unrhyw atwrnai a benodwyd yn unol ag Atwrneiaeth Arhosol neu ddirprwy a 

benodwyd gan y Llys Gwarchod”52. 

8.7 Mynediad at wybodaeth am yr asesiad a’r cynllun gofal os 
ydych chi’n helpu i ofalu am rywun arall 

Mae’n bosib gall fod anawsterau os ydych yn gofalu am rywun a bod angen i 

chi weld ei asesiad gofal a/neu ei gynllun gofal a chymorth. 

Fel y soniwyd uchod, dylai’r person sydd ag anghenion gofal dderbyn copi o’i 

gynllun gofal, heb angen gwneud cais ffurfiol (gall y person ofyn i gael gweld 

gwybodaeth arall hefyd, megis gohebiaeth neu adroddiadau a ddefnyddiwyd 

fel rhan o’r asesiad).  Fel y cyfryw, byddai dim byd yn rhwystro’r person 

rydych chi’n gofalu amdano rhag dewis rhannu’r wybodaeth gyda chi.  Yn 

ogystal, os yw’r cynllun gofal yn dibynnu arnoch chi i ofalu am rywun, yna 

dylech chi ofyn i’r awdurdod lleol i rannu’r wybodaeth gyda chi. 

                                      
52 Côd Ymarfer Deddf Galluedd Meddyliol 2005, Adran Materion Cyfansoddiadol, 2007 (erbyn hyn, mae’r 
Adran Materion Cyfansoddiadol yn rhan o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder) 
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Fodd bynnag, yr hyn all fod yn fwy o broblem yw os yw’r person rydych chi’n 

gofalu amdano heb alluedd i ganiatáu i rannu gwybodaeth.  Fel y nodwyd yn 

yr adran uchod, yna byddai angen i’r awdurdod lleol i wneud penderfyniad er 

‘lles gorau’ y person, yn unol â Deddf Galluedd Meddyliol 2005.  Oni bai fod 

yna dystiolaeth benodol i’r gwrthwyneb - er enghraifft, pryder am ddiogelu - 

yna byddai’n anodd gweld sut allai’r awdurdod ddod i’r casgliad na fyddai er 

lles y person i aelod o’r teulu neu ffrind sy’n helpu i ofalu amdano (neu sydd 

â diddordeb mawr yn ei les, fel arall), i gael mynediad at y cynllun gofal a 

chymorth a dogfennau cysylltiedig eraill -  gweler hefyd yr wybodaeth ar 

ddiwedd yr adran flaenorol, 8.6. 

Os byddai anghydfod rhwng gofalwr / aelod o’r teulu a gwasanaethau 

cymdeithasol, o ran yr hyn sy’n cyfrif fel lles gorau’r defnyddiwr 

gwasanaethau, yna gellid defnyddio’r weithdrefn gwynion – gweler adran 15 

isod.  

9 Adolygu asesiadau / ailasesu anghenion gofal 

Rhaid i awdurdodau lleol “adolygu cynlluniau gofal a chymorth yn rheolaidd, 

er mwyn deall p’un ai bod y gofal a’r cymorth a ddarperir yn diwallu 

anghenion dynodedig yr unigolyn, ac i ystyried a yw ei anghenion wedi 

newid, ac a oes angen eu hailasesu”.  Dylid nodi’r dyddiad cytunedig ar gyfer 

yr adolygiad yn y cynllun gofal gwreiddiol53. 

Sylwer:  Fel gyda’r asesiad gwreiddiol, rhaid i’r trefniadau adolygu alluogi’r 

unigolyn a, lle bo hynny’n briodol, eiriolwr, gofalwr neu aelodau eraill o’r 

teulu, i gyfranogi’n llawn yn y broses.  

Amledd 

Dylai adolygiad yr awdurdod lleol o gynllun anghenion gofal a chymorth 

person gael ei gynnal o fewn 12 mis i’r gwasanaethau gael eu gosod yn eu 

lle; fodd bynnag, mae’r canllawiau’n cydnabod, weithiau, bydd angen i 

adolygiadau parhaus i gael eu cynnal yn fwy aml: 

                                      
53 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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Rhaid bod gan awdurdodau “drefniadau yn eu lle i adolygu neu ailasesu’n 

fwy prydlon pa bryd bynnag y mae’n ymddangos nad yw’r cynllun presennol 

yn diwallu anghenion yr unigolyn”.  Yn yr amgylchiadau yma, rhaid iddynt 

“gynnal adolygiad, waeth beth fo’r dyddiad adolygu cytunedig gwreiddiol”54. 

Gall y defnyddiwr gwasanaethau ei hun (neu’i eiriolwr, gofalwr neu aelod 

o’r teulu ar ei ran) ofyn am adolygiad hefyd, ar unrhyw adeg.  

9.1 Effaith yr adolygiad ar y gwasanaethau a ddarperir: 
cynyddu, parhau, gostwng neu dynnu cymorth yn ôl 

Rhaid diwygio’r cynllun gofal a chymorth os bu newid yn 

amgylchiadau’r person, a bod yr anghenion a gyflwynir yn dangos bod 

angen cynyddu gwasanaethau.  

Mae’n bosib bydd gwasanaethau’n parhau fel o’r blaen, os na fu llawer o 

newid yn anghenion gofal rhywun, a bydd y gwasanaethau yn parhau i helpu 

rhywun i gyflawni ei ganlyniadau personol.  

Fodd bynnag, mae’n bosib hefyd y gallai eich gwasanaethau gofal neu 

gymorth i gael eu gostwng, neu eu tynnu yn ôl yn gyfan gwbl, os bernir bod 

eich anghenion wedi newid ac nad ydynt mor sylweddol erbyn hyn ag yr 

oeddent.    

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo awdurdodau lleol “lle y 

bwriedir na fydd gwasanaethau’n cael eu darparu mwyach, rhaid i’r 

adolygiad gynnwys datganiad terfynu, sy’n rhoi rhesymau dros dynnu 

gwasanaethau yn ôl, ynghyd â gwerthuso i ba raddau y cyflawnwyd 

canlyniadau personol y person; a chadarnhad bod yr unigolyn...wedi derbyn 

gwybodaeth, cyngor neu gymorth priodol a/neu fynediad at wasanaethau 

ataliol yn y gymuned, i ddiwallu ei anghenion” wrth fynd ymlaen55. 

Os ydych yn anghytuno gydag unrhyw newid i’r gwasanaethau rydych 

chi’n eu derbyn yn dilyn adolygiad, mae gennych hawl i herio hyn ac, 

os oes angen, i wneud cwyn ffurfiol.  Gallwch ddadlau y dylai’r 

gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn i barhau, tra eich bod yn bwrw 

ymlaen gyda’r broses gwynion - gweler adran 15 isod. 

                                      
54 Yr un peth 
55 Yr un peth 
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10 Sut a ble fydd y gwasanaethau gofal yn cael eu 
darparu? 

Bydd angen i becynnau gofal i gael eu teilwrio’n unigol i anghenion y 

defnyddiwr gwasanaethau.  Yn dechnegol, gall y cymorth a’r gofal fod yn 

unrhyw beth sydd ei angen, yn rhesymol, i ddiwallu anghenion gofal 

cymdeithasol asesedig, er, i raddau helaeth, mae’r gwasanaethau’n debygol 

o ffitio dan ymbarél un o’r mathau canlynol o ofal: 

 Derbyn cymorth a ddarparwyd, neu a drefnwyd, gan wasanaethau 

cymdeithasol yn eich cartref eich hun a/neu fathau eraill o 

wasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl.   

 Symud i fyw mewn cartref gofal.   

Sylwer:  Os ydych yn ofalwr, rhaid i’r gwasanaethau fod yn rhai a fydd yn 

eich cynorthwyo chi yn eich rôl gofalu a’ch helpu i barhau gyda hyn, ochr yn 

ochr â phwysau gwaith a bywyd arall.  

10.1  Gwasanaethau gofal neu gymorth yn eich cartref eich 
hun / gwasanaethau dibreswyl eraill  

Mae llawer o bobl hŷn yn derbyn gwasanaethau gofal neu gymorth yn eu 

cartrefi eu hunain (neu wasanaethau dydd sy’n cael eu darparu mewn 

mannau eraill, ond tra bo’r person yn parhau i fyw gartref).  Gallai hyn 

gynnwys y canlynol, er nad yw’n rhestr gyflawn:  

 Cynorthwywyr gofal i helpu gyda gofal personol (codi, gwisgo, ymolchi ayb.); 

agweddau eraill o ofalu am eich hun a’ch cartref; neu i atgoffa rhywun i 

wneud pethau, megis cymryd meddyginiaeth. 

 Darparu cymhorthion (offer anabledd), addasiadau i’r cartref neu gyfarpar 

teleofal, i’w gwneud yn haws i rywun barhau i fyw’n annibynnol gartref.  

 Darparu prydau bwyd yn y cartref (pryd ar glud), neu mewn man arall. 

 Help i bobl i adael y tŷ – er enghraifft, i ymweld â chanolfan ddydd ar gyfer 

gweithgareddau hamdden a gweithgareddau eraill.  Gallai hyn gynnwys 

darparu, neu gymorth gyda, chludiant i’r cyfleusterau ac oddi yno.   

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am wasanaethau gofal yn y cartref yn 

Nhaflen Ffeithiau 6w gan Age Cymru, sef Dod o hyd i gymorth yn y cartref 

yng Nghymru. 
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Hyd ymweliadau gweithiwr gofal  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at fater sydd wedi derbyn 

sylw yn y wasg yn y blynyddoedd diwethaf; sef, bod gan weithwyr gofal 

slotiau’n rhy fyr pan yn ymweld â phobl yn eu cartrefi i ddarparu 

gwasanaethau gofal.  Dywed y canllawiau: 

“Pan fo cynllun gofal a chymorth yn cynnwys ymweld â chartref y person i 

ddarparu gofal a chymorth, rhaid i’r ymweliadau hynny fod yn ddigon hir i 

sicrhau bod y gofal a chymorth dynodedig priodol yn cael eu darparu, 

er mwyn diwallu’r anghenion asesedig a chyfrannu at alluogi’r person i 

gyflawni ei ganlyniadau personol”.  

“Rhaid i hyd yr ymweliadau yma i gael ei nodi yn y cynllun gofal a 

chymorth” ac yna mae’n rhaid i’r awdurdod, neu’r darparwr gofal y mae’r 

awdurdod yn ei gomisiynu i ddarparu’r gwasanaeth ar eu rhan, i gadw at hyn 

(emphasis added)56.  

10.2 Derbyn gofal mewn cartref gofal 

Mae’n bosib bydd angen i chi, neu eich bod yn dymuno, symud i fyw mewn 

cartref gofal (naill ai dros dro neu’n barhaol).  Gellir rhannu cartrefi gofal yn 

ddau fath, yn gyffredinol – sef cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio.  Bydd eich 

gweithiwr cymdeithasol yn eich helpu i ganfod pa fath sy’n briodol ar gyfer 

eich anghenion chi.   

Mae cartrefi gofal preswyl yn darparu staff gofal cymdeithasol yn unig; nid 

ydynt yn darparu unrhyw staff nyrsio, ac felly dylai unrhyw ofal meddygol 

gael ei ddarparu gan staff GIG, sy’n dod i’r cartref pan fo angen.  Mae 

cartrefi nyrsio yn addas i bobl ag anghenion nyrsio penodol, ac maent yn 

cyflogi cymysgedd o staff gofal cymdeithasol a nyrsys.  Gellir dod o hyd i 

wybodaeth bellach am gartrefi gofal yn Nhaflen Ffeithiau 29w gan Age 

Cymru, sef Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru a Thaflen Ffeithiau 

10w, sef Talu am le parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru.  

Sylwer:  Weithiau, mae’n bosib nad yw pobl yn dymuno symud i fyw mewn 

cartref gofal, er bod ganddynt anghenion gofal sylweddol.  Gellir dod o hyd i 

wybodaeth bellach am y mater hwn yn adran 10.6 isod. 

                                      
56 Yr un peth 
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10.3 Taliadau Uniongyrchol – ffordd wahanol i drefnu 
gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion gofal cymwys 

Taliadau Uniongyrchol a gwasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl  

Y weithdrefn safonol ar gyfer gofal cymdeithasol dibreswyl yw i’r awdurdod 

lleol i ddarparu’r gwasanaethau y maent wedi asesu eich bod eu hangen yn 

uniongyrchol – gall hyn fod trwy staff sy’n cael eu cyflogi gan yr awdurdod, 

neu trwy gontract gydag asiantaeth gofal preifat i ddarparu’r gwasanaeth(au) 

ar eu rhan.  Y naill ffordd neu’r llall, mae’r gwasanaethau’n cael eu darparu i 

chi ac nid oes yn rhaid i chi drefnu unrhyw beth eich hun.  Fodd bynnag, 

mae’n well gan rai pobl i gael fwy o ddewis a rheolaeth dros y gwasanaethau 

maent yn eu cael, er mwyn diwallu eu hanghenion gofal cymwys.  Mae 

Taliadau Uniongyrchol yn cynnig y cyfleuster hwn – taliadau arian parod yw’r 

rhain, y mae awdurdodau lleol yn medru eu rhoddi i unigolion, fel eu bod yn 

gallu trefnu eu gwasanaethau gofal cymdeithasol eu hunain (naill ai trwy 

gyflogi gweithiwr gofal eu hunain, neu trwy ddefnyddio asiantaeth gofal 

cartref lleol).  

Rhaid i’r awdurdod lleol i gynnig Taliadau Uniongyrchol, fel opsiwn, i unrhyw 

un sydd ag anghenion cymwys (gan gynnwys gofalwyr).  Rhaid iddynt wedyn 

i fod ar gael, ym mhob achos, lle mae rhywun yn rhoi gwybod ei fod yn 

dymuno dewis yr opsiwn hwn.  Cynghorir awdurdodau eu bod nhw ond yn 

gallu gwrthod Taliadau Uniongyrchol “lle mae’n amlwg, wedi archwilio’n 

fanwl” na fyddent yn sicrhau’r canlyniadau personol sy’n ofynnol yng 

nghynllun gofal a chymorth y person57.  Mae Taflen Ffeithiau 24w gan Age 

Cymru, sef Taliadau Uniongyrchol am wasanaethau gofal cymunedol yng 

Nghymru yn cynnwys gwybodaeth bellach am y pwnc.   

Taliadau Uniongyrchol a gofal preswyl 

Cyn 6 Ebrill 2016, nid oedd modd defnyddio Taliadau Uniongyrchol i drefnu 

gofal preswyl hirdymor.  Fodd bynnag, ers i Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ddod i rym yn llwyr, gellir eu defnyddio nhw 

ar gyfer y math hwn o ofal yn ogystal.  Caiff hyn ei gadarnhau yng 

nghanllawiau Llywodraeth Cymru sy’n mynd gyda’r Ddeddf: 

                                      
57 Yr un peth 



Taflen Ffeithiau 41w  Ebrill 2018                                                     43 o 65 

“Gellir darparu Taliadau Uniongyrchol ar gyfer unrhyw angen dynodedig am 

ofal a chymorth y bydd yr awdurdod lleol yn ei ddiwallu.  Mae hyn yn 

cynnwys gofal a chymorth cymunedol a gofal preswyl hirdymor a thymor 

byr”58 (emphasis added). 

Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod polisi sefydledig wedi bodoli ers rhai 

blynyddoedd bellach, lle mae pobl yn cael dewis o opsiynau llety wrth symud 

i fyw mewn cartref gofal.  Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) yn parhau gyda’r egwyddor hon, a rhaid i awdurdodau 

sicrhau, pan mai cartref gofal yw’r lle gorau i ddiwallu anghenion person, 

“bod gan y person hwnnw ddewis gwirioneddol” o ba un.  Felly, o gofio’r 

dewis sy’n bodoli yn yr ardal hon eisoes, amser a ddengys pa rôl fydd gan 

gynnwys Taliadau Uniongyrchol fel opsiwn.    

10.4 Ailalluogi 

Yn dilyn asesiad o anghenion gofal cymdeithasol, mae’n bosib bydd 

gwasanaethau ailalluogi yn cael eu dyrannu i rai pobl.  Mae’r gwasanaethau 

yma’n anelu at annog a chefnogi pobl i ddysgu, neu ailddysgu’r sgiliau sydd 

eu hangen ar gyfer bywyd beunyddiol, yn dilyn cyfnod o salwch neu gyfnod 

yn yr ysbyty.  Gan amlaf, mae gwasanaethau ailalluogi yn cael eu darparu 

yng nghartref y person ei hun.  “Gall ailalluogi fod yn elfen allweddol o 

wasanaethau ataliol”59 (Mae’r rhain yn ganolbwynt arwyddocaol i Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), fel yr amlinellwyd mewn 

man arall yn y daflen ffeithiau hon).  

Sylwer:  Nid yw awdurdodau lleol yn gallu codi ffi am y chwe wythnos 

gyntaf o wasanaethau ailalluogi60.  Yn ogystal, dylent “ystyried p’un ai i 

ymestyn y cyfnod hwn, mewn achosion unigol, lle mae anghenion person yn 

golygu byddai ei ganlyniadau yn elwa o gyfnod yn hirach o gymorth ailalluogi 

am ddim”61.  Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ailalluogi yn Nhaflen 

Ffeithiau 76w gan Age Cymru, sef Gofal canolraddol ac ailalluogi yng 

Nghymru. 

                                      
58 Yr un peth 
59 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 2 (Swyddogaethau 
Cyffredinol), Llywodraeth Cymru 
60 Yr un peth 
61 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd 
ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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10.5 Tai gwarchod 

Weithiau, bydd asesiad gofal cymdeithasol yn nodi tai gwarchod fel ffordd 

bosib i helpu pobl i ddiwallu eu hanghenion.  

Gallai hyn gynnwys tai gwarchod ‘gofal ychwanegol’.  Maent yn fathau o ‘dai-

gyda-gofal’ – lle mae gwasanaethau gofal personol, megis cymorth i 

ymdrochi a gwisgo, yn cael eu darparu.  

Byddai angen i adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol i drafod 

y dyraniad tai gwarchod posib gyda’u cymheiriaid yn yr adran tai.  Mae 

Taflen Ffeithiau 64 gan Age UK, sef Specialist housing for older people yn 

cynnwys gwybodaeth bellach.  

10.6 Pan fo angen llawer iawn o ofal – trafod gofal os 
hoffech aros yn eich cartref eich hun  

Os oes angen llawer iawn o ofal i alluogi rhywun i barhau i fyw yn ei 

gartref ei hun, neu mewn tai gwarchod, gall symud i fyw mewn cartref 

gofal fod yn rhatach a/neu yn ffordd fwy ymarferol i ddiwallu anghenion 

gofal y person yn ddigonol.   

Gall hyn arwain at sefyllfaoedd anodd – er enghraifft, pan fo rhywun yn 

benderfynol nad yw eisiau byw mewn amgylchedd cartref gofal a’i fod 

eisiau aros gartref.  

Ni ellir gorfodi pobl i symud i fyw mewn cartref gofal yn erbyn eu hewyllys, 

cyhyd â bod ganddynt alluedd meddyliol o hyd i wneud y penderfyniad 

drostynt eu hunain (gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am alluedd 

meddyliol yn adran 8.6).  Er hynny, mae’n bosib y cewch eich cynghori, yn 

dilyn asesiad yn y cartref neu asesiad yn yr ysbyty, mai cartref gofal yw’r 

unig ffordd ddiogel ac effeithiol o ddiwallu eich anghenion gofal. 

Os nad ydych chi eisiau symud i fyw mewn cartref gofal, wrth gwrs, mae 

gennych hawl i ddweud hynny, a gallwch ofyn i’ch gweithiwr cymdeithasol i 

archwilio eto p’un ai bod yna rai gwasanaethau penodol - neu gyfuniad o 

wasanaethau - a allai ddiwallu eich anghenion yn ddigonol a diogel yn eich 

cartref eich hun (i lefel sy’n gyfatebol i’r hyn a ddarperir mewn cartref gofal).  

Fel arall, weithiau gall fod yn bosib cytuno ar drefniant gyda’r awdurdod lleol, 

lle mae gofal cartref yn cael ei ddarparu, nad sy’n diwallu eich anghenion yn 

llawn, ond eich bod chi wedyn yn gwneud trefniadau ar wahân i gyd-fynd â 

hyn. 
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Mae rhai awdurdodau lleol yn gosod terfyn ar faint o ofal byddant yn darparu 

neu’n trefnu i gynorthwyo rhywun yn ei gartref ei hun (neu mewn tai 

gwarchod), cyn awgrymu bod y person yn symud i fyw mewn cartref gofal.  

Dylid nodi bod yn rhaid i unrhyw derfyn i gael ei gymhwyso’n hyblyg. 

Cwmpas dyletswydd yr awdurdod lleol i ddiwallu anghenion cymwys  

Fel y trafodwyd yn gynharach yn y daflen ffeithiau hon, mae dyletswydd ar 

yr awdurdod lleol i ddiwallu eich anghenion cymwys asesedig; fodd 

bynnag, gall wneud hynny yn y ffordd fwyaf effeithiol o ran cost.  

Tra bo hyn yn golygu nad yw’r awdurdod yn gallu dewis pecyn gofal i chi dim 

ond am ei fod yn rhatach na’r dewisiadau eraill – er enghraifft, ni ddylid gofyn 

i chi symud i fyw mewn cartref gofal dim ond oherwydd ei fod yn rhatach na’r 

gofal cartref fyddai angen arnoch (neu i’r gwrthwyneb) – ond, os oes dau 

opsiwn a fyddai’n diwallu eich anghenion cystal â’i gilydd, yna gall yr 

awdurdod lleol ddewis, yn gyfreithlon, yr opsiwn sydd rataf iddynt i’w 

ddarparu neu’i drefnu.   

Fodd bynnag, wedi dweud hyn, byddai’n rhaid i’r awdurdod lleol i sicrhau 

bod yr opsiwn rhataf yn diwallu pob un o’ch anghenion asesedig a 

chytunedig.  

Fel enghraifft, ni fyddai’n ddigonol os byddai’r ddarpariaeth ratach yn diwallu 

eich anghenion gofal personol (cymorth gydag ymolchi a bwyta dywedwch), 

ond y byddai’n gadael y canlyniadau personol eraill a nodwyd yn ystod yr 

asesiad (megis bod y defnyddiwr gwasanaethau yn gallu cynnal perthynas 

gyda’i deulu neu unrhyw berthynas bersonol sylweddol arall); neu fod yn 

rhan o’r gymuned, heb eu cyflawni - rhaid i’r opsiwn (opsiynau) mae’r 

awdurdod lleol yn dewis fod yn diwallu’r mathau hynny o anghenion hefyd). 

Caiff hyn ei gadarnhau yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru - sef, bod yn 

rhaid i ganlyniadau personol pobl i gael eu nodi yn ystod asesiad ac, er bydd 

y rhain yn wahanol ym mhob achos, rhaid iddynt fod yn ymwneud â’r 

diffiniadau o les yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  

Mae’r diffiniadau o les yn y canllawiau yn cynnwys datganiadau am gynnal 

perthnasau pwysig, fel y mae’r canlyniadau personol y mae’n rhaid i 

anghenion gofal a chymorth cymwys i ymwneud â nhw (h.y. sonnir am 

berthnasau a bod yn rhan o’r gymuned ochr yn ochr ag anghenion 

‘ymarferol’ eraill, megis y gallu i gwblhau tasgau hunanofal a/neu 

ddomestig).  Fel y soniwyd yn adran 7.1 uchod, mae pob un o’r ffactorau lles 

o bwysigrwydd cyfartal yn y canllawiau. 
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Mae’n werth sôn yn y fan hon hefyd, yng nghyd-destun awdurdod lleol yn 

dewis opsiynau ar gyfer gofal a gwasanaethau, y dylai’r dewis hwn gael ei 

wneud mewn cydweithrediad â’r defnyddiwr gwasanaethau - h.y. fel y 

nodwyd yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ac y trafodwyd yn adran 6.2 

am broses asesu sy’n ‘canolbwyntio ar y person’. 

Mewn geiriau eraill, os ydych chi’n teimlo na wnaeth yr awdurdod eich 

cynnwys chi’n ddigonol yn y broses o wneud penderfyniad am eich gofal 

a’ch cymorth chi, a/neu nad oeddent wedi ystyried pob un o’r ffactorau lles a 

chanlyniadau personol, yna gallech chi ofyn iddynt i ailystyried eu 

penderfyniad, neu wneud cwyn, gan amlinellu’r pwyntiau yma iddyn nhw.  

Gweler adran 15 isod am wybodaeth bellach am wneud cwyn.  Efallai byddai 

cymorth eiriolaeth yn ddefnyddiol i chi, os ydych yn dymuno bwrw ymlaen â 

chwyn gyda’r awdurdod lleol – gellir dod o hyd i wybodaeth bellach yn adran 

6.3. 

Trafod trefniant gydag awdurdod lleol sy’n galluogi rhywun i barhau i 

fyw gartref 

Fel y soniwyd yn fras uchod, mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd hi’n 

bosib i chi drafod gyda’ch awdurdod lleol y gofal byddant yn ei ddarparu 

neu’i drefnu.  Os byddai’n well gennych barhau i fyw gartref, ond y gallai eich 

anghenion gofal gael eu diwallu’n rhatach trwy symud i fyw mewn cartref 

gofal – a bod yr awdurdod lleol yn gallu dangos bod pob un o’r anghenion 

asesedig a chytunedig yn gallu cael eu diwallu fel hyn – gallwch chi 

ymchwilio i’r posibilrwydd o wneud trefniant, lle byddech chi’n derbyn y 

pecyn gofal cartref mwyaf posib gan yr awdurdod a/neu eich bod chi ond yn 

derbyn y gwasanaethau y tybir eu bod fwyaf hanfodol.  Yna, byddai angen i 

chi wneud eich darpariaeth gofal ychwanegol eich hun ar gyfer yr anghenion 

sy’n weddill.  

Efallai bydd yr awdurdod yn pryderu, trwy wneud hyn, y gallech fod 

mewn perygl o beidio â chael yr holl gymorth sydd ei angen arnoch; 

felly, mae’n bosib byddant yn gofyn i chi arwyddo rhywbeth i ddweud 

eich bod chi’n deall na fydd y gofal byddant yn ei ddarparu neu’i drefnu 

yn diwallu eich holl anghenion cytunedig, a/neu eich bod yn gwrthod y 

cynnig o le mewn cartref gofal, a fyddai’n diwallu pob un o’r anghenion 

yma.   
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Bydd yr awdurdod eisiau sicrhau eich bod yn deall y peryglon posib sy’n 

gysylltiedig â hyn.  Os oes gennych ofalwr sy’n barod i, ac yn gallu eich 

helpu chi gyda rhai pethau, mae’n bosib bydd y gofalwr yn medru llenwi’r 

bylchau yn y ddarpariaeth.  Fodd bynnag, wedi dweud hyn, mae’n bwysig 

iawn nad yw gofalwyr yn teimlo dan bwysau i wneud mwy nag y gallant 

ymdopi gyda, a/neu fod ganddynt ddisgwyliad afrealistig o faint gallant ei 

wneud - bydd yr awdurdod eisiau archwilio materion fel hyn hefyd.   

Nid yw cyfaddawdau a thrafodaethau fel hyn yn ddelfrydol bob amser, 

ond mae rhai pobl hŷn wedi darganfod fod yr ymagwedd hon wedi eu 

helpu i barhau i fyw gartref.  Fel y nodwyd uchod, efallai byddai 

gwasanaeth eirioli o gymorth i chi – gweler adran 6.3. 

11 Talu am wasanaethau yn y cartref ac mewn cartref 
gofal – y prawf modd ariannol  

Pan fo awdurdod lleol yn darparu neu’n trefnu gwasanaethau i chi, yn y 

rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd gofyn i chi gyfrannu tuag at gost y 

gofal hwnnw, bydded hynny am ofal yn eich cartref eich hun, neu 

mewn cartref gofal.  

Mae’n bosib bod rhai eithriadau mewn sefyllfaoedd arbennig, neu ar gyfer 

elfennau penodol o ofal, lle na fydd gwasanaethau’n dibynnu ar brawf modd 

a’u bod yn rhad ac am ddim - er enghraifft, ailalluogi (gweler adran 10.4 

uchod); gwasanaethau ‘ôl-ofal’ a ddarperir yn unol ag Adran 117 o Ddeddf 

Iechyd Meddwl 1983; gofal iechyd parhaus y GIG (a ddarperir mewn cartref 

nyrsio yn aml, er fe ellir ei ddarparu yng nghartref rhywun hefyd); neu 

gyfraniadau GIG wythnosol tuag at ffioedd cartref nyrsio.   

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am yr eithriadau yma ac eithriadau 

eraill yn y taflenni ffeithiau canlynol gan Age Cymru, sef: 46w Talu am ofal a 

chymorth yn y cartref yng Nghymru; 10w Talu am le parhaol mewn cartref 

gofal yng Nghymru; 76w Gofal canolraddol ac ailalluogi yng Nghymru ac 

20w Gofal iechyd parhaus y GIG a gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yng 

Nghymru. 

11.1 Canllawiau Llywodraeth Cymru ar y prawf modd ariannol 
a thalu am ofal 

Ers 6 Ebrill 2016, un fframwaith codi ffioedd ac asesiad ariannol unigol 

sydd wedi bod, ar gyfer gofal dibreswyl a gofal preswyl. 
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Fodd bynnag, mae’r rheolau’n gwahaniaethu ar gyfer pob math o ofal - fel yr 

amlinellir yn adrannau 11.2 a 11.3 isod - er eu bod wedi’u cynnwys mewn un 

ddogfen gyfarwyddyd unigol: 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd 

Ymarfer Rhan 4 a 5 (Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol) (fersiwn 3 – 

Ebrill 2018) 

Gweler adran 1.3 uchod am ddolen i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru, lle 

gellir dod o hyd i ganllawiau Rhan 4 a 5.   

Sylwer:  Oherwydd bod y daflen ffeithiau hon yn ymwneud yn bennaf â’r 

broses asesu anghenion gofal cymdeithasol, yn hytrach na’r rheolau codi 

ffioedd am wasanaethau a ddarperir o ganlyniad, mae adrannau 11.2 ac 11.3 

isod yn rhoi gwybodaeth fras yn unig am y rheolau codi ffioedd.   

Prif daflenni ffeithiau Age Cymru sy’n rhoi gwybodaeth fanwl am y rheolau 

talu am ofal a’r rheolau prawf modd yw Taflen Ffeithiau 46w Talu am ofal a 

chymorth yn y cartref yng Nghymru a Thaflen Ffeithiau 10w Talu am le 

parhaol mewn cartref gofal yng Nghymru (ceir hefyd nifer o daflenni ffeithiau 

sy’n mynd law yn llaw gyda 10w, sy’n edrych yn fanylach ar elfennau 

arbennig o gyllid cartref gofal – er enghraifft 38w, sy’n canolbwyntio’n 

arbennig ar drin eiddo yn y prawf modd.  Gweler adran 1 uchod am restr 

lawn).  

11.2 Rheolau ar godi ffi am ofal yn eich cartref eich hun 
(neu wasanaethau gofal dibreswyl eraill) 

Yn fras, mae’r canlynol yn berthnasol: 

Isafswm incwm wedi i chi dalu am eich gwasanaethau  

Mae’r canllawiau ar godi ffioedd yn cynghori “oherwydd bydd angen i berson 

sy’n derbyn gofal a chymorth tu allan i gartref gofal i dalu ei gostau bywyd 

beunyddiol, megis rhent, bwyd a chyfleustodau, mae’r fframwaith codi 

ffioedd yn ceisio sicrhau bod digon o arian gan y bobl yma i gwrdd â’r costau 

yma”.  O ganlyniad, wedi i’r awdurdod lleol godi ffi, rhaid gadael y person 

sy’n ei dalu ag isafswm incwm”62.  

                                      
62 Yr un peth 
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Wedi talu eich ffi ofynnol, ni ddylai eich incwm gael ei ostwng islaw 

cyfanswm swm y canlynol: 

 “Hawl sylfaenol” rhywun (naill ai lefel y Credyd Gwarant Credyd Pensiwn 

mae rhywun yn ei dderbyn neu, os nad yw’n derbyn y budd-dâl hwn, swm 

cyfatebol sy’n cael ei gyfrif gan yr awdurdod lleol, yn seiliedig ar oedran y 

person, lefel ei anabledd a’i amgylchiadau personol); plws 

 ‘Byffer’ o 35% o leiaf o’r hawl sylfaenol uchod; plws  

 Lwfans pellach o 10% o leiaf o’r hawl sylfaenol, i gydnabod ‘gwariant sy’n 

gysylltiedig ag anabledd’, y mae defnyddiwr gwasanaethau’n debygol o’i 

gael.  

Uchafswm ffi wythnosol 

Yng Nghymru, ceir uchafswm ffi wythnosol am ofal cartref a gwasanaethau 

gofal cymdeithasol dibreswyl eraill.  Roedd wedi bod yn weithredol ers nifer 

o flynyddoedd eisoes, ac fe’i cadwyd fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Ar hyn o bryd, yr uchafswm ffi, o 9 Ebrill 2018, yw £80 yr wythnos63.  

Nid oes modd i awdurdodau i godi mwy ar ddefnyddiwr gwasanaethau na’r 

uchafswm hwn fesul wythnos, ni waeth pa wasanaethau, neu gyfuniad o 

wasanaethau, maent yn eu derbyn64.  

Sylwer:  Ni ellir gosod yr uchafswm ffi o £80, fel mater o drefn, ar gyfer y 

gwasanaethau i gyd – byddai’n wirioneddol rhaid i gost darparu neu drefnu’r 

gwasanaethau hynny fod ar y lefel hynny i’r awdurdod.  Er enghraifft, petai’r 

awdurdod yn rhoi gwasanaethau yn eu lle, a fyddai’n costio £50 yr wythnos 

i’w darparu, yna’r uchafswm ffi y gellir ei godi am y rhain fyddai £50.    

Yna, byddai prawf modd y person yn penderfynu p’un ai bod yn rhaid 

iddo dalu’r swm yn llawn, neu ran ohono.  Hefyd, nodwch fod y rheolau 

o ran gadael isafswm incwm, wedi i chi dalu eich ffi, yn debygol o olygu 

bydd angen i bobl ar incwm cymedrol neu isel, i dalu ffi gymharol fach 

yn unig, neu ddim byd o gwbl, o bosib.  Gweler Taflen Ffeithiau 46w Talu 

am ofal a chymorth yn y cartref yng Nghymru am wybodaeth bellach. 

                                      
63 Mae’n bosib bydd yn cael ei ddiwygio eto yn Ebrill 2019. 
64 Dylid nodi bod yna rai gwasanaethau ‘lefel isel, cost isel’, y mae awdurdodau lleol yn gallu 
gosod ffioedd cyfradd sylfaenol amdanynt.  Mae hyn yn golygu nad ydynt yn cyfrif tuag at yr 
uchafswm ffi wythnosol o £80. 
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Y terfyn cyfalaf 

Rhaid i’r awdurdod lleol i gymhwyso terfyn cyfalaf o £24,00065 o ran 

gwasanaethau dibreswyl / gofal cartref.  

Bydd y cyfalaf sy’n cael ei ystyried ar gyfer gofal dibreswyl yn eithrio gwerth 

yr eiddo yr ydych chi’n byw ynddo fel eich “prif neu unig gartref”66 (fodd 

bynnag, bydd unrhyw eiddo arall yr ydych yn berchen arno yn cael ei 

ystyried).  

Rhaid i’r awdurdod lleol i anwybyddu unrhyw gynilion neu gyfalaf arall sydd 

gennych islaw £24,000 wrth gynnal y prawf modd ariannol: 

“Ni all unrhyw gyfalaf a ddelir gan berson ar, neu islaw'r terfyn cyfalaf, i gael 

ei ddefnyddio i dalu am ei ofal a chymorth asesedig, a dylai'r person ei gadw 

i'w ddefnyddio fel y mynno”67. 

Os oes gennych asedau uwchlaw’r terfyn cyfalaf, yna gall yr awdurdod 

lleol godi’r uchafswm am y gwasanaethau (fel y nodwyd uchod, gallai hyn 

fod yn uchafswm ffi wythnosol o £80, neu ffigwr yn llai na hyn os yw’n costio 

llai nag £80 i’r awdurdod i drefnu’r gwasanaethau). 

Sylwer:  Dylai’r awdurdod lleol drefnu eich gwasanaethau gofal 

dibreswyl, gwaeth beth fo eich adnoddau ariannol neu eich gallu i 

wneud hyn eich hun.   

Os gallwch fforddio, a byddai’n well gennych, i wneud eich trefniadau preifat 

eich hun i ddiwallu eich anghenion gofal yna, wrth gwrs, fe allwch fwrw 

ymlaen â'r opsiwn hwn yn lle hynny. 

Gofalwyr 

Rhaid i awdurdodau lleol i gymhwyso’r un rheolau, fel yr amlinellwyd 

uchod, wrth godi ffi ar ofalwyr am wasanaethau cymorth.  Fodd bynnag, 

mae’r canllawiau yn nodi efallai bydd awdurdodau yn dymuno eithrio 

gofalwyr rhag talu ffioedd: 

                                      
65 Dylid nodi bod hyn yn gwahaniaethu o’r lefel terfyn cyfalaf a ddefnyddir ar gyfer pobl mewn 
cartrefi gofal (gweler adran 11.3 isod).  Mae’n bosib bydd y terfyn cyfalaf ar gyfer 
gwasanaethau dibreswyl yn cael ei ddiwygio ym mis Ebrill nesaf (2019). 
66 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
67 Yr un peth 
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“Wrth benderfynu a ddylid codi ffi, ac wrth bennu ffi briodol, rhaid i awdurdod 

lleol ystyried sut maent yn dymuno mynegi eu gwerthfawrogiad i ofalwyr yn 

eu cymuned leol, fel partneriaid mewn gofal, a chydnabod y cyfraniad 

sylweddol maent yn ei wneud”. 

Maent yn cydnabod fod “gofalwyr yn helpu i gynnal iechyd a lles y bobl 

maent yn gofalu amdanynt, yn cefnogi eu hannibyniaeth ac yn eu galluogi i 

aros yn eu cartrefi eu hunain am yn hirach.  Mewn llawer o achosion, mae 

gofalwyr yn mynd ati’n wirfoddol i ddiwallu anghenion cymwys y byddai’r 

awdurdod lleol, fel arall, yn gorfod eu diwallu.  Rhaid i awdurdodau lleol 

ystyried yn ofalus effaith debygol unrhyw ffioedd ar ofalwyr sy’n oedolion, yn 

enwedig o ran eu parodrwydd a’u gallu i barhau gyda’u cyfrifoldebau 

gofalu”. (emphasis added). 

“Yn y pen draw, rhaid i awdurdod lleol sicrhau nad yw unrhyw ffioedd yn cael 

effaith negyddol ar allu gofalwr i ofalu am ei iechyd a’i les ei hun, a’i fod yn 

gallu gofalu’n effeithiol a diogel am y person sy’n derbyn gofal”68.  

11.3 Rheolau ar godi ffi am ofal mewn cartref gofal 

Yn fras, mae’r canlynol yn berthnasol: 

Y terfyn cyfalaf 

Ers 9 Ebrill 2018, y terfyn cyfalaf cyfredol yng Nghymru, o ran codi ffi 

am ofal mewn cartref gofal, yw £40,00069.  

Pan fo rhywun mewn cartref gofal, mae’n bosib bydd gwerth yr eiddo mae’n 

berchen arno (ac yr oedd yn arfer byw ynddo yn syth cyn symud i’r cartref 

gofal) yn cael ei ystyried, ac y bydd yn golygu bod yr asesiad yn pennu bod 

gan y person asedau uwchlaw’r terfyn cyfalaf.   

Weithiau, gall yr eiddo gael ei anwybyddu serch hynny – er enghraifft, os yw 

partner y person, neu berthynas arall sy’n 60 oed neu’n hŷn, yn parhau i fyw 

ynddo (neu os yw eich cyfnod yn y cartref gofal yn un dros dro yn unig).  

Byddai unrhyw eiddo arall y mae’r person yn berchen arno yn cael ei 

ystyried hefyd (e.e. tŷ mae’n ei osod ar rent). 

                                      
68 Yr un peth 
69 Mae’n bosib bydd yn codi eto yn Ebrill 2019. 
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Os oes gan rywun gyfalaf islaw’r terfyn £40,000, yna bydd yn gymwys i 

gymorth yr awdurdod lleol tuag at ei gostau gofal, er efallai bydd yn rhaid 

iddo gyfrannu at y ffioedd cyffredinol, o’i incwm dydd i ddydd ac, yn 

gyffredinol, bydd yn cael ei adael â rhywfaint bach o incwm wythnosol i’w 

ddefnyddio fel y mynno – gweler isod. 

Os oes gan rywun adnoddau uwchlaw’r terfyn cyfalaf – boed o eiddo neu 

swm mawr o arian mewn cyfrif cynilo, er enghraifft – bydd yn ‘hunan-

ariannwr’, a bydd angen iddo dalu ei holl ffioedd cartref gofal ei hun (er, gan 

ddibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n bosib bydd yn derbyn cyfraniad 

wythnosol tuag at hyn hefyd gan y GIG – gweler isod).  

Bydd y person yn dod yn gymwys i gymorth gan yr awdurdod lleol tuag at ei 

gostau cartref gofal, os bydd ei adnoddau ariannol yn disgyn i lefel y terfyn 

cyfalaf.  

Yr ‘isafswm incwm’ (MIA) 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar godi ffioedd yn datgan: 

“Bydd pobl mewn cartref gofal sydd â chyfalaf ar, neu islaw'r terfyn cyfalaf yn 

cyfrannu'r rhan fwyaf o'u hincwm, heb gynnwys eu henillion, tuag at gost eu 

gofal”. Fodd bynnag, rhaid i awdurdod lleol adael swm penodol o'i incwm ei 

hun i'r person, fel y bydd ganddo arian i'w wario ar eitemau personol, megis 

dillad ac eitemau eraill nad ydynt yn rhan o'i ofal a chymorth.  Gelwir hyn yn 

isafswm incwm (MIA)”70.  

Ers 9 Ebrill 2018, mae’r MIA yn £28.50 yr wythnos71. 

Yn rhai achosion, gall awdurdodau lleol gymhwyso MIA yn uwch.  Mae’r 

enghreifftiau a roddir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru yn cynnwys pan 

fo person yn dymuno talu “hanner ei bensiwn galwedigaethol neu bensiwn 

personol...i’w briod” sy’n byw gartref; neu pan fo eiddo person wedi cael ei 

anwybyddu ac, o ganlyniad, mae angen i’r awdurdod lleol i ystyried “p’un ai 

bod y MIA yn ddigon i alluogi’r person i gwrdd ag... unrhyw gostau 

canlyniadol, megis taliadau sefydlog (fel morgeisiau, rhent a threth gyngor), 

yswiriant adeiladau, costau cyfleustodau neu gostau cynnal a chadw 

rhesymol yr eiddo”72. 

                                      
70 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
71 Gall y ffigwr hwn newid eto yn Ebrill 2019 
72 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Côd Ymarfer Rhan 4 a 5 
(Codi Ffioedd ac Asesiadau Ariannol), Llywodraeth Cymru (fersiwn 3 – Ebrill 2018) 
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Cymorth y GIG 

Ar gyfer pobl sy’n byw mewn cartref nyrsio, mae’r GIG yn gyfrifol am gwrdd â 

chost unrhyw ofal sydd angen ar rywun gan nyrs gofrestredig.  Ceir swm 

wythnosol safonol, a elwir yn gyfraniad gofal nyrsio a ariennir gan y GIG.  

 Ar adeg ysgrifennu’r daflen hon – Ebrill 2018 – mae’r cyfraniad gofal nyrsio a 

ariennir gan y GIG yn £149.67 yr wythnos, tuag at ffioedd cartref gofal.  

Mae’r ffigwr yr un fath ar draws Cymru gyfan (efallai bydd y ffigwr yn cael ei 

adolygu ymhellach, ac y bydd yn newid eto cyn i’r daflen ffeithiau hon gael ei 

diweddaru yn Ebrill 2019).  

Sylwer:  Mewn amgylchiadau penodol, mae’r GIG yn gyfrifol am gwrdd â 

chost llawn gofal rhywun mewn cartref gofal.  Gelwir hyn yn ofal iechyd 

parhaus y GIG (CHC) neu’n ‘ofal wedi’i ariannu’n llawn’.  Er mwyn bod yn 

gymwys, rhaid bod gan breswylydd anghenion iechyd cymhleth, dwys neu 

anrhagweladwy mewn nifer o feysydd a all - gyda’i gilydd, neu’n unigol - 

arddangos ‘angen iechyd sylfaenol’, oherwydd ansawdd a/neu faint o ofal 

sydd angen i ddiwallu anghenion yr unigolyn.   Fel y cyfryw, oherwydd bernir 

bod y prif reswm mae angen gofal ar y person yn seiliedig ar iechyd (yn 

hytrach na’n seiliedig ar anghenion gofal cymdeithasol), bod ganddo hawl i 

ofal iechyd - sy’n rhad ac am ddim - yn hytrach na gofal cymdeithasol (sy’n 

dibynnu ar brawf modd).  Mae Taflen Ffeithiau 20w gan Age Cymru, sef 

Gofal iechyd parhaus y GIG a gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yng 

Nghymru yn cynnwys gwybodaeth bellach am y pwnc. 

Hawl hunan-arianwyr i ofyn i’r awdurdod lleol i drefnu eu gofal  

Cyn 6 Ebrill 2016, roedd gan awdurdod lleol gyfrifoldeb yn unig i drefnu lle 

mewn cartref gofal i rywun a oedd mewn sefyllfa i hunan-ariannu yn llwyr 

(h.y. asedau uwchlaw’r terfyn cyfalaf) os nad oedd ganddynt alluedd i wneud 

hynny eu hunain.  Fodd bynnag, erbyn hyn, mae Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn:  

“Galluogi person a all fforddio talu, yn llawn, am ei ofal a chymorth ei 

hun mewn cartref gofal, i ofyn i'r awdurdod lleol i drefnu hyn ar ei 

ran.”73 (emphasis added). “Mae’r gyfradd y mae’r awdurdod lleol yn 

comisiynu’r lle yn fater i’r awdurdod lleol i’w benderfynu”74.  

                                      
73 Yr un peth 
74 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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Sylwer:  Os byddwch yn hunan-ariannu’n llawn, a’ch bod yn gwneud eich 

trefniadau cartref gofal eich hun, gall Taflen Ffeithiau 29w gan Age Cymru, 

sef Dod o hyd i lety cartref gofal yng Nghymru fod o gymorth, oherwydd 

mae’n cynnwys adran ar faterion i’w hystyried a chwestiynau i’w holi wrth 

ddewis cartref.  

12 Symud o un ardal awdurdod lleol i un arall: 
parhad gofal a chymorth 

Gall symud o un ardal i un arall fod yn broblemus, i bobl ag anghenion gofal 

a chymorth, oherwydd ansicrwydd yn ymwneud â’u pecyn gofal yn y dyfodol.  

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi ceisio 

mynd i’r afael â’r mater, o ran symud yng Nghymru.  Dylid nodi mai 

cyfrifoldeb yr unigolyn sy’n derbyn gwasanaethau yw rhoi gwybod i’r 

awdurdod lleol ei fod yn bwriadu symud; fodd bynnag, unwaith fydd yr 

unigolyn wedi gwneud hynny:  

 Rhaid i’r awdurdod presennol “roi gwybod i’r awdurdod y mae’r person yn 

bwriadu symud iddo...a rhaid iddynt sicrhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i 

gynnwys yn yr asesiad a’r cynllun gofal a chymorth ar gael i’r awdurdod 

newydd ar unwaith”. 

 Rhaid i’r awdurdod newydd gynnal asesiad newydd “gan ystyried yn 

arbennig unrhyw newid i anghenion y person am ofal a chymorth, sy’n deillio 

o’r symud”.  Fodd bynnag, “os nad yw’r fath asesiad wedi cael ei gynnal eto 

ar y diwrnod y mae’r person yn symud, rhaid i’r awdurdod sy’n derbyn, cyn 

belled ag sy’n rhesymol o ymarferol, i ddiwallu anghenion y person am ofal a 

chymorth, yn unol â’r cynllun gofal a chymorth a baratowyd gan yr awdurdod 

gwreiddiol, nes bod asesiad newydd wedi cael ei gynnal”75. 

                                      
75 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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Symud i rywle arall yn y DU 

Mae atodiad i ganllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori bod yna 

‘egwyddorion arfer da’, o ran parhad gofal, pan fo rhywun yn symud o un 

wlad i un arall yn y Deyrnas Unedig (dylai’r awdurdodau lleol cyfrifol ym 

mhob gwlad “weithio gyda’i gilydd a rhannu gwybodaeth mewn modd 

amserol, er mwyn sicrhau bod anghenion yn cael eu diwallu ar ddiwrnod y 

symud ac wedi hynny”)76.  

13 Beth sy’n digwydd pan fo rhywun yn gwrthod 
cymorth?  

13.1  Gwrthod y cynnig o gael asesiad o anghenion gofal 

Mae’r canllawiau sy’n ategu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) yn cynghori, os yw rhywun sy’n ymddangos bod ganddo anghenion 

gofal yn penderfynu gwrthod y cynnig o gael asesiad gofal, mae rhydd hynt 

ganddo wneud hynny ac ni fydd gan yr awdurdod unrhyw bŵer i fwrw 

ymlaen â’r asesiad yn erbyn ewyllys y person hwnnw, ac eithrio mewn 

dwy sefyllfa arbennig.  Sef:  

 “Pan nad oes gan oedolyn alluedd i wneud y penderfyniad i wrthod asesiad 

ac y byddai asesiad er ei les gorau” (gweler adran 8.6 uchod sy’n ymwneud 

â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol). 

 “Pan fo’r oedolyn yn cael ei...gam-drin neu’i esgeuluso” (neu ei fod mewn 

perygl o hynny)77.  

Sylwer:  O ran yr ail bwynt uchod, os oes galluedd meddyliol gan y person 

sy’n cael ei gam-drin, ond ei fod “yn dewis dioddef y cam-drin a’i fod yn 

gwrthod cyfranogi mewn asesiad”, rhaid i’r awdurdod asesu’r sefyllfa, gan 

ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd gan asiantaethau partner78 (emphasis 

added). 

                                      
76 Yr un peth 
77 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 3 (Asesu 
Anghenion Unigolion), Llywodraeth Cymru 
78 Yr un peth 
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13.2 Gwrthod derbyn cynllun gofal a chymorth 

Lle mae gan y person alluedd meddyliol 

Yn dilyn asesiad, efallai bydd yr awdurdod yn penderfynu bod gan rywun 

hawl i ofal a chymorth, ond bod y person yn gwrthod ei dderbyn.  Mae’r 

canllawiau’n cynghori: 

“Yn yr achosion hyn, rhaid i’r awdurdod lleol gofnodi pam fod cynllun gofal a 

chymorth wedi cael ei wrthod.  Rhaid cadw’r statws cymhwyster a rhaid i’r 

awdurdod lleol ailgynllunio eu cymorth, er mwyn cynnal eu hymwybyddiaeth 

o anghenion y person a galluogi ymateb priodol ac amserol, petai’r person 

yn ailystyried a phenderfynu derbyn gofal a chymorth”.  

Lle nad oes gan y person ddigon o alluedd meddyliol i wneud 

penderfyniad i wrthod y gwasanaethau a gynigir  

Byddai angen i’r awdurdod lleol i “gyflawni eu dyletswyddau yn unol â Deddf 

Galluedd Meddyliol 2005 a’r Côd Ymarfer cysylltiedig”79.  Gallai hyn olygu 

bod gwasanaethau o ryw fath yn cael eu gosod yn eu lle, er enghraifft, 

er mwyn atal person rhag bod yn berygl iddo’i hun.  Byddai angen 

hefyd i unrhyw weithredu o’r fath i gydymffurfio â’r Trefniadau Diogelu 

wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) - gweler adran 8.6 uchod. 

13.3 Deddf Iechyd Meddwl 1983 

Gall deddfwriaeth iechyd meddwl fod yn berthnasol yn rhai achosion, lle mae 

pobl yn dymuno gwrthod cynigion o gymorth gan wasanaethau 

cymdeithasol.  

Gellir defnyddio darpariaethau penodol, yn unol â Rhan II o Ddeddf Iechyd 

Meddwl 1983, i’w gwneud hi’n ofynnol i rywun i aros am gyfnod o amser 

mewn ysbyty neu uned seiciatrig, neu sefydliad arall (cyfeirir at hyn, yn aml, 

fel eich anfon i ysbyty meddwl neu eich cadw dan orchymyn).  

                                      
79 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 4 (Diwallu 
Anghenion), Llywodraeth Cymru 
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Hefyd, mae Adran 7 o’r un Ddeddf yn caniatáu i orchmynion gwarcheidiaeth i 

gael eu cyflwyno, i’w gwneud hi’n ofynnol i bobl i fyw mewn lle penodol, i 

fynychu i gael triniaeth a/neu i gael mynediad at weithiwyr gofal iechyd 

proffesiynol.  Gellir defnyddio’r pwerau yma dim ond os oes ar rywun 

‘anhwylder meddyliol’ digon difrifol, a’u bod yn angenrheidiol er lles eu 

llesiant.  Dilynir gweithdrefn gaeth. 

Sylwer:  Diffinnir y term ‘anhwylder meddyliol’ yn Neddf 1983 ac mae’n 

wahanol i’r diffiniad o alluedd meddyliol yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005.  

Mae elusen MIND yn darparu canllaw defnyddiol i Ddeddf Iechyd Meddwl 

1983 ar: 

www.mind.org.uk/information-support/legal-rights/mental-health-act-1983 

14 ‘Preswylfa arferol’ a dryswch o ran pa awdurdod 
lleol sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaeth  

Yn gyffredinol, yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynnal eich asesiad ac – os 

ydych yn gymwys – am drefnu eich cynllun gofal a darparu gwasanaethau, 

yw’r awdurdod lleol lle rydych chi’n ‘preswylio fel arfer’.  Yn y rhan fwyaf o 

achosion, bydd hyn yn syml iawn – h.y. yr ardal awdurdod lleol lle mae 

cartref y person wedi’i leoli.  Fodd bynnag, weithiau ceir dryswch, er 

enghraifft, os yw rhywun yn treulio cryn dipyn o amser yn byw mewn 

gwahanol ardaloedd; heb gartref sefydlog; neu ei fod wedi dychwelyd o 

dramor yn ddiweddar.  

Does dim diffiniad penodol o ‘breswylfa arferol’ yn Neddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; fodd bynnag, cynghorir awdurdodau 

lleol y dylent “ystyried pob achos yn ôl eu rhinweddau eu hunain bob 

amser...a dylid ystyried achos llys Shah v. London Borough of Barnet (1983), 

wrth bennu...preswylfa arferol”. 

Yn yr achos hwn, dywedodd Arglwydd Scarman: 

Mae preswylfa arferol “yn cyfeirio at gartref dyn mewn lle neu wlad arbennig 

y mae wedi’i mabwysiadu o’i wirfodd ac wedi ymgartrefu yno fel rhan o drefn 

arferol ei fywyd am y tro, boed hynny am gyfnod byr neu gyfnod hir”80. 

                                      
80 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Côd Ymarfer Rhan 11 (Amrywiol a 
Chyffredinol), Llywodraeth Cymru  

http://www.mind.org.uk/information-support/legal-rights/mental-health-act-1983
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Mewn geiriau eraill, dyma le rydych chi’n dewis bod, hyd yn oed os nad 

ydych wedi bod yno’n hir iawn.  “Rhaid ystyried ffactorau, megis amser, 

bwriad a pharhad (gall fod gan bob un wahanol ddylanwad yn ôl y cyd-

destun)”81.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud hi’n glir, mewn 

achosion lle nad oes sicrwydd am breswylfa arferol: 

“Dylai’r awdurdod lleol ddiwallu anghenion yr unigolyn yn gyntaf” - 

hynny yw, yr awdurdod “lle mae’r person yn byw, neu lle mae’n 

bresennol yn gorfforol” - “ac yna ateb y cwestiwn am breswylfa arferol 

wedyn.  Mae hyn yn arbennig o wir le mae anghydfod rhwng dau neu 

fwy o awdurdodau lleol”82. 

15 Problemau a chwynion am asesiadau neu 
wasanaethau gofal cymdeithasol 

Mae’n bosib bydd eich awdurdod lleol, wedi’r asesiad gofal, yn penderfynu 

nad yw eich anghenion yn bodloni eu meini prawf.  Fel dewis arall, efallai 

cewch chi gynnig cymorth y teimlwch ei fod yn annigonol neu’n amhriodol.   

Sylwer:  Fel y nodwyd mewn man arall yn y daflen ffeithiau hon, dylai’r 

awdurdod lleol gofnodi eu penderfyniad - a’u rhesymau dros eu penderfyniad 

- a gofalu bod copi ar gael i chi.  Os na chewch gynnig hyn, gallwch gysylltu 

â nhw  i ofyn iddynt i anfon copi atoch.  Os yw’r awdurdod wedi penderfynu 

na ellir cynnig cymorth, dylai’r rheswm dros y penderfyniad hwn gael ei 

gofnodi yn y copi papur o’r asesiad.  Gallech chi ddefnyddio hwn i’ch 

cynorthwyo chi, petai chi’n penderfynu gwneud cwyn - er enghraifft, gallech 

dynnu sylw, gan gyfeirio at eich dogfen asesu a/neu gynllun gofal, at le 

rydych chi’n meddwl bod anghenion wedi cael eu hepgor, eu bod heb 

sylweddoli maint eich anghenion, neu fod bylchau yn y cymorth a 

ddarparwyd. 

15.1 Gwasanaethau sy’n cael eu darparu neu’u trefnu gan 
yr awdurdod lleol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r canllawiau cwynion canlynol: 

                                      
81 Yr un peth 
82 Yr un peth 
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Canllawiau ar ddelio â chwynion a sylwadau mewn gwasanaethau 

cymdeithasol awdurdodau lleol (Awst 2014).  

Gellir dod o hyd i’r canllawiau ar: 

www.wales.gov.uk/topics/health/socialcare/complaints 

Mae dau gam i’r weithdrefn gwynion:  

 Bydd Cam Un yn cynnwys ymgais i ‘Ddatrys yn Lleol’ gyda’r un awdurdod 

lleol a wnaeth y penderfyniad gwreiddiol.   

 Byddai Cam Dau yn ‘Ymchwiliad Ffurfiol’.  Mae’r canllawiau cwynion yn 

cynghori bod y cam Ymchwiliad Ffurfiol “yn gallu cychwyn os yw difrifoldeb y 

cwyn yn golygu ei bod yn amhriodol delio ag ef trwy’r cam Datrys yn Lleol, 

neu fod yr achwynydd yn anfodlon o hyd ar ddiwedd y cam Datrys yn Lleol”. 

Pan fo cwynion yn cael eu cyfeirio at gam ffurfiol y broses gwynion, rhaid 

penodi ‘Ymchwilydd Annibynnol’ – sef “‘person nad yw’n aelod o’r awdurdod 

lleol y gwnaed cwynion wrtho, nac yn swyddog o’r awdurdod hwnnw, nac 

ychwaith yn briod neu’n bartner sifil aelod neu swyddog”.  Gall Ymchwilydd 

Annibynnol fod wedi’i gyflogi gan awdurdod lleol arall, neu gall fod “yn 

arbenigwr annibynnol ar y mater sy’n destun ymchwiliad”. 

Nodyn:  Parhad gwasanaethau yn ystod anghydfod 

Os ydych chi eisoes wedi bod yn derbyn gwasanaeth(au) gan eich awdurdod 

lleol, ond eu bod yn cynnig newid o ran eich cynllun gofal, lleoliad neu 

wasanaethau, “efallai bydd angen i’r awdurdod ohirio neu unfannu’r 

penderfyniad, nes bod y cwyn yn cael ei ddatrys” (emphasis added).  Dylai 

awdurdodau lleol “ystyried, bob amser, gohirio penderfyniad a fydd yn cael 

effaith sylweddol ar fywyd defnyddiwr gwasanaethau, nes bod y cwyn...wedi 

cael ei ddatrys, gan ystyried lles a diogelwch y person dan sylw.  Dylai’r 

penderfyniad i ohirio fod yn dilyn asesiad gofalus o anghenion yr unigolyn, 

gan gynnwys y peryglon gwahanol a allai ddeillio o ohirio neu beidio â 

gohirio”83. 

                                      
83 Canllawiau ar ddelio â chwynion a sylwadau mewn gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, Awst 2014 
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Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Os ydych chi wedi dilyn gweithdrefn gwynion dau gam yr awdurdod 

lleol, ond eich bod yn anfodlon o hyd gyda’r canlyniad a/neu’r ffordd y 

deliwyd â’ch cwyn chi, yna gallwch uwchgyfeirio eich achos i’r 

Ombwdsman.  

Dylech chi roi cyfle rhesymol i’r awdurdod lleol i ymchwilio ac ymateb i’ch 

cwyn, cyn mynd at yr Ombwdsman, er nad yw o reidrwydd yn golygu bod yn 

rhaid eich bod wedi dihysbyddu gweithdrefn gwynion yr awdurdod84.  Mae’r 

Ombwdsman yn ddiduedd ac annibynnol o bob corff llywodraeth – gweler 

adran 16 am fanylion cyswllt. 

Sylwer:  Mae’n bosib bydd rhai opsiynau eraill yn agored i chi, o ran eich 

cwyn, gan gynnwys cysylltu â’r corff rheoleiddio perthnasol – gweler adran 

15.3 isod. 

15.2 Cwynion os ydych chi’n hunan-ariannu eich 
gwasanaethau gofal yn llawn 

Os ydych yn talu’r uchafswm ffi am ofal cartref, ond bod yr awdurdod lleol 

yn darparu neu wedi trefnu’r gwasanaethau, yna gallwch ddefnyddio 

gweithdrefn gwynion yr awdurdod lleol, fel yr amlinellwyd uchod.  

Os ydych wedi trefnu gwasanaethau gofal cartref yn gwbl breifat, fodd 

bynnag, byddai angen i chi wneud cwyn i’r asiantaeth gofal preifat, neu 

sefydliad arall, sy’n darparu eich gwasanaethau.   

Unwaith eto, os ydych yn hunan-ariannu eich lle mewn cartref gofal yn 

llawn, byddai angen i chi gyfeirio eich cwyn at y darparwr gofal, ac ni 

fyddech chi fel arfer yn gallu defnyddio gweithdrefn yr awdurdod lleol, er bod 

yna eithriadau, sef: 

 Lle mae’r hunan-ariannwr yn digwydd bod wedi trefnu ei ofal mewn cartref 

sy’n eiddo i’r awdurdod lleol; neu 

                                      
84 Er enghraifft, os ystyrir bod yr achos yn arbennig o ddifrifol, neu os nad yw’r awdurdod yn 
cynnal ymchwiliad yn unol â’r broses dau gam a amlinellwyd uchod, efallai byddwch yn 
ystyried mynd at Ombwdsman yn gynt. 
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 Lle mae’r awdurdod lleol wedi trefnu’r lle i’r hunan-ariannwr: fodd bynnag, yn 

y sefyllfa hon, mae’n bosib byddwch chi ond yn gallu gwneud cwyn am sut 

mae’r awdurdod lleol wedi arfer y swyddogaeth gychwynnol hon, o ddewis a 

threfnu cartref gofal addas, (yn hytrach nag o ran cwynion am y gofal a 

gawsoch yn y cartref gofal yn dilyn hyn). 

Hunan-arianwyr a’r gwasanaeth Ombwdsman  

Ers Tachwedd 2014, mae pobl sy’n hunan-ariannu eu lle mewn cartref 

gofal, yn llawn, wedi cael yr hawl i uwchgyfeirio cwyn am y 

gwasanaethau hynny i Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

Fel gydag achosion yn ymwneud â’r awdurdod lleol, bydd yr Ombwdsman yn 

disgwyl, fel arfer, bod rhywun wedi ceisio bwrw ymlaen â’i gwyn gan 

ddefnyddio gweithdrefn gwynion y sefydliad dan sylw yn gyntaf.   

15.3 Cyrff rheoleiddio (gellir cysylltu â’r sefydliadau yma 
p’un ai eich bod yn derbyn cymorth gan yr awdurdod lleol 
neu eich bod yn hunan-ariannwr) 

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) 

Arolygiaeth Gofal Cymru yw’r corff sy’n gyfrifol am arolygu, rheoleiddio a 

chynnal safonau mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Os 

nad ydych yn fodlon gydag unrhyw agwedd o’r gwasanaeth a gewch gan 

gorff sydd wedi’i gofrestru gyda CIW, megis asiantaeth gofal cartref neu 

ddarparwr cartref gofal, gallwch roi gwybod i CIW, er mwyn eu gwneud 

nhw’n ymwybodol o’ch pryderon chi.  Yna, rhaid iddynt benderfynu ar lefel a 

math eu hymateb.  Mae gan CIW ystod o bwerau i ymchwilio a gorfodi 

newidiadau ar y darparwr gwasanaethau, ac yna i gynnal adolygiadau 

dilynol. 

Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, paratoi adroddiad ar safonau gofal gwael 

mewn cartref gofal.  Gallwch gysylltu â CIW ynghylch eich pryderon chi yn 

unig, neu wneud hynny ar y cyd gyda thrafodaethau anffurfiol gyda rheolwyr 

y darparwr gwasanaethau, neu wrth wneud cwyn ffurfiol i’r awdurdod lleol, os 

ydynt yn gysylltiedig â darparu’r gwasanaeth. 
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Nid oes dyletswydd ar CIW i ymateb i chi’n unigol, yn yr un modd â chwyn i’r 

awdurdod lleol.  Yr hyn fyddant yn gwneud, fodd bynnag, yw cofnodi eich 

pryderon, ac yna mae’n bosib byddant yn cael eu defnyddio i oleuo eu 

gwaith o gynnal safonau cyffredinol.  O bosib, bydd eich tystiolaeth yn cael ei 

ddefnyddio – yn ychwanegol at dystiolaeth o ffynonellau eraill ac arolygon 

CIW – i benderfynu p’un ai bod gwasanaeth gofal cymdeithasol yn bodloni’r 

safonau lleiaf ai peidio ac, os nad ydynt, p’un ai bydd angen i’r CIW i 

ddefnyddio eu pwerau i orfodi awdurdod lleol (neu ddarparwr gwasanaethau 

arall) i wella eu gwasanaeth.   

Bydd yn rhaid i CIW i weithredu ar frys mewn sefyllfaoedd penodol - er 

enghraifft, lle mae’r wybodaeth maent wedi’i dderbyn yn eu harwain i gredu 

bod yna berygl sylweddol i unigolyn (h.y. pryder am ddiogelu), neu lle mae 

gweithred droseddol wedi digwydd. 

Sylwer:  Mae gwefan CIW yn cynnwys gwybodaeth am y safonau i’w 

disgwyl gan wasanaethau, darparwyr gwasanaethau unigol, a sut i wneud 

cwyn – gweler adran 16 isod am fanylion cyswllt. 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw arolygydd a rheolydd annibynnol 

sefydliadau gofal iechyd GIG a sefydliadau gofal iechyd annibynnol yng 

Nghymru.  HIW, yn hytrach na CIW, fydd yn gyfrifol am reoleiddio 

gwasanaethau y gallech eu derbyn yn eich cartref eich hun, neu mewn 

cartref gofal, ochr yn ochr â gwasanaethau gofal cymdeithasol gan yr 

awdurdod lleol (neu wasanaethau rydych chi’n eu hunan-ariannu). Gweler 

adran 16 am eu manylion cyswllt. 

15.3.1 Other organisations who may be of assistance 

15.4 Sefydliadau eraill a all fod o gymorth 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Gallwch gysylltu â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru os oes gennych unrhyw 

bryderon am broses asesu’r awdurdod lleol, gwasanaethau gofal 

cymdeithasol sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol, neu gan unrhyw 

sefydliad arall.    
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Rôl y Comisiynydd yw sicrhau bod lles pobl hŷn yng Nghymru, sy’n 60 oed 

neu’n hŷn, yn cael ei ddiogelu a’i hybu – gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yn 

adran 16 isod. 

Cynghorwyr Lleol neu Aelodau Cynulliad (ACau) 

Efallai byddwch yn dymuno cysylltu â’ch cynghorwyr lleol, i weld a fyddant 

yn fodlon eich cefnogi chi wrth fwrw ymlaen â’ch achos.  Gallech chi gysylltu 

â’r Aelodau Cynulliad (ACau) hefyd, os teimlwch y dylent wybod nad yw’r 

system yn gweithio i chi.  Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt ar wefan 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar:  

www.assemblywales.org/memhome.htm 

Mudiadau elusennol / grwpiau cymorth 

Mae’n bosib hefyd bydd grwpiau cymorth neu elusennau perthnasol yn gallu 

eich cynorthwyo chi gyda phryder sydd gennych am yr awdurdod lleol a 

gwasanaethau gofal cymdeithasol.  Efallai bod yna Age Cymru lleol yn eich 

ardal a all eich cynghori – gweler adran 16 am fanylion cyswllt. 

15.4.1 Human rights and equalities  

15.5 Hawliau dynol a chydraddoldeb  

Daeth elfen oedran Deddf Cydraddoldeb 2010 yn orfodadwy yn gyfreithiol 

mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn Hydref 2012.  Yn unol 

â’r Ddeddf, mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn rhywun wrth 

ddarparu nwyddau a gwasanaethau, oni bai fod arfer wedi’i gynnwys mewn 

eithriad i’r gwaharddiad, neu gellir dangos rheswm da am y driniaeth 

wahaniaethol, a elwir yn ‘gyfiawnhad gwrthrychol’. 

Does dim eithriadau penodol i’r gwaharddiad ar wahaniaethu ar sail oedran 

ar gyfer gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol.  Mae hyn yn golygu 

bydd yn rhaid i sefydliadau gofal cymdeithasol a’r GIG i allu cyfiawnhau, yn 

wrthrychol, unrhyw arferion gwahaniaethol sy’n seiliedig ar, neu’n berthynol i, 

oedran, er mwyn sicrhau eu cyfreithlondeb.  

Mae meysydd cydraddoldeb eraill, megis anabledd, wedi’u cynnwys o fewn y 

Ddeddf hefyd.  Gellir cysylltu â gwasanaeth cynghori, o’r enw Gwasanaeth 

Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, i gael gwybodaeth bellach am y 

materion yma – gweler adran 16 am fanylion cyswllt.  
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16 Sefydliadau defnyddiol 

Mudiadau Age Cymru (lleol) 

Mae’n bosib gall eich Age Cymru lleol ddarparu cyngor a chymorth ar 

faterion yn ymwneud ag asesiadau gofal a darparu gwasanaethau.  Maent 

hefyd yn cynnig gwasanaeth eirioli.   

 Ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 08000 223 444;  

 E-bostiwch: advice@agecymru.org.uk; neu   

 Ymwelwch â gwefan Age Cymru: www.agecymru.org.uk 

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) 

Mae CIW yn arolygu a rheoleiddio gwasanaethau cymdeithasol a gofal yng 

Nghymru.  

Ffôn: 0300 7900 126 

E-bost: ciw@gov.wales 

Gwefan: www.careinspectorate.wales 

Carers UK 

Elusen genedlaethol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor, cymorth ymarferol a 

chefnogaeth emosiynol i ofalwyr.  

Llinell Gyngor: 0808 808 7777 

Gofalwyr Cymru: 029 20 811370 

Gwefan: www.carerswales.org 

Cyngor ar Bopeth (CAB) 

Rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau cyngor am ddim, sy’n cynnig 

cyngor cyfrinachol ac annibynnol, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. 

Ffôn: 03444 77 20 20 

Gellir dod o hyd i fanylion eich CAB agosaf ar: www.citizensadvice.org.uk 

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb 

Llinell gymorth sy’n gallu cynghori pobl ar faterion yn ymwneud â 

chydraddoldeb a hawliau dynol.  

mailto:advice@agecymru.org.uk
http://www.agecymru.org.uk/
mailto:ciw@gov.wales
http://www.carerswales.org/
http://www.citizensadvice.org.uk/
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Ffôn: 0808 800 0082 

Gwefan: www.equalityadvisoryservice.com 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) 

HIW yw arolygydd a rheolydd annibynnol sefydliadau gofal iechyd GIG a 

sefydliadau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru. 

Ffôn: 0300 062 8163  

E-bost: hiw@gov.wales 

Gwefan: www.hiw.org.uk 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru.  

Ffôn: 03442 640670  

E-bost: ask@olderpeoplewales.com 

Gwefan: www.olderpeoplewales.com 

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

Mae’r Ombwdsman yn edrych i weld a yw pobl wedi cael eu trin yn annheg 

neu wedi derbyn gwasanaeth gwael gan gorff cyhoeddus, megis y GIG neu 

adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. 

Ffôn: 0300 790 0203 

Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk 

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) 

Mae RVS yn cynnig amrywiol wasanaethau yng Nghymru, i helpu pobl hŷn i 

aros yn annibynnol yn eu cartrefi.   

Ffôn: 0845 608 0122 

Gwefan: www.royalvoluntaryservice.org.uk 

Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth ddatganoledig Cymru. 

Ffôn: 0300 060 4400 

E-bost: customerhelp@gov.wales 

Gwefan: www.wales.gov.uk 
 

http://www.equalityadvisoryservice.com/
mailto:hiw@gov.wales
mailto:hiw@gov.wales
http://www.hiw.org.uk/
mailto:ask@olderpeoplewales.com
http://www.olderpeoplewales.com/
http://www.ombudsman-wales.org.uk/
http://www.royalvoluntaryservice.org.uk/
mailto:customerhelp@gov.wales
http://www.wales.gov.uk/

