
 
CEFNDIR 
 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

wedi penderfynu blaenoriaethu gofalwyr i sicrhau ein bod 

yn darparu'r gofynion ar eu cyfer sydd o fewn Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   

Mae hyn yn ymwneud â'r gwasanaethau y mae pobl yn 

eu derbyn fel gofalwyr unigol, ynghyd â'r gwasanaethau 

a ddarperir i ofalwyr drwy weithio mewn partneriaethau.  

 

Wrth gyfeirio at ofalwyr, rydym yn golygu gofalwyr di-dâl 

o bob oedran a chefndir (gan gynnwys gofalwyr ifanc) sy'n 

gofalu am berthynas neu gyfaill sy'n sâl, yn wan neu sydd 

ag anabledd, sy'n methu ag ymdopi yn eu cartref heb 

gefnogaeth ymarferol neu emosiynol y gofalwr di-dâl.  

 

PWRPAS 
 
Bydd gweithio gyda gofalwyr yn dylunio gwasanaethau 

cynaliadwy a fydd yn cyfrannu at gadw gofalwyr yn iach.   

Bydd y gwasanaethau hyn yn rhan hanfodol o seilwaith 

iechyd, gofal cymdeithasol a lles.  

 

Byddwn yn edrych drwy lygaid y gofalwyr.   Byddwn yn 

canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig iddynt a beth fyddai'n 

eu cynorthwyo i fod yn ofalwyr, i barhau i fod yn ofalwyr 

ac i fyw eu bywyd yn y modd y maent yn dymuno.    

 

Er y bydd prif ganolbwynt y gwaith ar drefniadau 

gwasanaeth ar gyfer y gofalwyr eu hunain, bydd yn 

cynnwys gweithio'n agos gyda meysydd blaenoriaeth 

partneriaeth eraill.  

 

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar:  

• Ddeall ein sefyllfa bresennol a beth yw llwyddiant.  

• Beth y dylid eu cynnwys fel ein blaenoriaethau   

• Bod yn glir o ran cyllid a chynaliadwyedd 

gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.  

• Gwerth ychwanegol gweithio gyda'n gilydd yn 

rhanbarthol yn ogystal â chydweithredfa.  

 

SUT FYDDWN NI'N GWYBOD BETH 

YW LLWYDDIANT? 
 

Byddwn ni'n gwybod ein bod wedi llwyddo:   

 

• Pan fo anghenion gofalwyr unigolyn cael eu 

diwallu yn y ffordd orau  

• Pan fo gofalwyr yn cael eu hystyried ar yr un 

adeg â'r rhai sy'n derbyn gofal  

• Pan fydd y gwasanaethau sydd gennym yn 

gyson  

•  Pan allwn weld bod gwerth ychwanegol drwy 

weithio ar y cyd.  

 

Bydd angen i ni osgoi dyblygu gwasanaethau a chyllid 

a sicrhau ein bod yn dilyn yr arferion gorau hefyd.  

Ein mesuryddion llwyddiant fydd:    

• Bod gofalwyr yn dweud wrthym eu bod yn 

teimlo eu bod yn cael eu cydnabod fel gofalwr  

•  Bod gwybodaeth a chefnogaeth y mae 

gofalwyr yn eu derbyn wedi'u cynorthwyo â'u 

rôl o ofalu  

• Y gall gofalwyr barhau â'r hyn sy'n bwysig 

iddynt yn eu bywydau e.e. addysg, gwaith, 

gweithgareddau hamdden  

• Bod gofalwyr yn dweud wrthym eu bod eisiau 

parhau â'u rôl o ofalu  

 

I gael rhagor o wybodaeth: 
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