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Argyfwng poblogaeth?  
Mae strwythur poblogaeth Gogledd Cymru yn 

newid ac yn y newyddlen hon rydym yn 

ystyried sut y bydd cynnydd yn nifer y bobl 

hŷn yn cynyddu'r galw am wasanaethau gofal 

a chefnogaeth. Er mwyn rhoi cyd-destun i'r 

newidiadau poblogaeth hyn, dyma rai o'r 

manteision:  

 Mae gwelliannau iechyd yn golygu bod 

llawer yn ymddeol yn heini, iach ac actif ac 

yn cyfrannu at eu cymunedau lleol. 

 Pobl hŷn yw mwyafrif y gwirfoddolwyr ac 

maent yn fwy tebygol o ymuno â chlybiau 

a chymdeithasau.  

 Mae pobl hŷn yn allweddol mewn 

rhwydweithiau cymdeithasol anffurfiol, gan 

ddarparu gofal plant, cymorth ariannol, 

ymarferol ac emosiynol.  

 Mae gweithlu hŷn yn tueddu i fod wedi'u 

haddysgu'n well ac yn meddu ar sgiliau 

gwell, gan gynyddu cynhyrchiant yn 

gyffredinol.  

 Mae cymdeithasau gyda chyfran uwch o 

bobl hŷn yn tueddu i fod yn fwy diogel 

gyda chyfraddau trosedd is.  

Sbotolau ar... 

bobl hŷn  

Y diweddaraf am yr asesiad poblogaeth 

Gwefan newydd!  

Mae gan Gydweithredfa Gwella Gofal 

Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru wefan 

newydd sy'n llawn gwybodaeth am y gwaith 

rhanbarthol sydd ar y gweill i wella gofal 

cymdeithasol a lles. Mae'r safle yn cynnwys 

tudalennau ar yr asesiad poblogaeth lle y 

gallwch lawrlwytho penodau unigol o'r 

adroddiad a'r newyddlenni hyn. Byddwn hefyd 

yn cynnwys diweddariadau ar gynllun 

rhanbarthol yr asesiad poblogaeth wrth iddo 

ddatblygu.  

www.cydweithredfagogleddcymru.cymru  

Ffynhonnell: Asesiadau Lles Gogledd 

Cymru a gynhyrchwyd ar gyfer Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015  
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Safbwyntiau'r Panel Dinasyddion ar anghenion gofal a chefnogaeth yn y dyfodol  

 Roedd y prif bryderon yn ymwneud â chynnal annibyniaeth, gweithgareddau cymdeithasol 

a hamdden. Roedd pryderon eraill yn ymwneud â derbyn mynediad i wasanaethau, yn 

enwedig mewn ardaloedd gwledig; addasu neu symud tŷ; arian a chyllid a derbyn 

cefnogaeth mewn argyfwng.  

 Nid oedd gan oddeutu hanner y panel unrhyw deulu na chyfeillion i'w cefnogi ac roedd y 

rhai gyda chefnogaeth deuluol neu gyfeillion yn pryderu eu bod yn gofyn gormod iddynt.  

 Mae 150,000 o bobl 65 oed a hŷn 

yng Ngogledd Cymru. Disgwyliwn y bydd 

210,000 erbyn 2039, a fydd yn 30% o 

gyfanswm y boblogaeth.  

 Y siroedd sy'n debygol o gael y gyfran 

uchaf o bobl 65 oed a throsodd yw Conwy, 

Ynys Môn a Sir Ddinbych.  

 Mae oddeutu 82,000 o bobl dros 85 oed 

yng Ngogledd Cymru a disgwylir y bydd 

mwy na dwbl hynny erbyn 2039.   

 Mae lleihau unigedd ac arwahanrwydd yn 

un o'r prif heriau a nodwyd yn ein 

hymgynghoriad ac ymgysylltiad.  

 Mae parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain 

yn flaenoriaeth ar gyfer sawl unigolyn hŷn. 

Mae'r galw am gefnogaeth i fyw yn eu 

cartrefi yn debygol o gynyddu wrth i nifer y 

bobl hŷn gynyddu. Mae mwy o bobl angen 

cefnogaeth sy'n fwy cymhleth a mwy o 

oriau o ofal bob wythnos.  

 Mae oddeutu 11,000 o bobl yn byw 

gyda dementia yng Ngogledd Cymru. Mae 

hyn yn debygol o gynyddu ond nid cymaint 

ag y disgwyliwyd oherwydd gwelliannau 

ym maes iechyd.  

 Mae'n debygol y byddwn angen mwy o 

leoedd mewn cartrefi nyrsio, yn enwedig 

er mwyn cefnogi pobl gyda chyflyrau 

iechyd meddwl a dementia.  

 Mae ymchwil yn awgrymu bod byw gyda 

chyflwr hirdymor yn rhagfynegydd cryfach 

o'r angen ar gyfer gofal a chefnogaeth nag 

oedran.  

Beth y gwnaethom ei ganfod 

Rhagwelir y bydd canran y bobl dros 65 oed yn cynyddu  

Rhagwelir diffyg mewn mannau yng Ngogledd Cymru  

“Rwyf wrth fy modd gyda'r bryniau 

lle rwyf yn byw.... pe bawn yn gor-

fod aros mewn ysbyty neu symud i 

ryw ddinas byddwn yn ddigalon 

iawn” 

- Cyfranogwr y Panel Dinasyddion  
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Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn  
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Datganiad o Hawliau ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 

i gynorthwyo comisiynwyr gwasanaeth a darparwyr i wybod beth a ddisgwylir ac i gynorthwyo 

pobl hŷn i wybod beth yw eu hawliau. Yr egwyddorion yw:  

I gael rhagor o wybodaeth gweler: http://gov.wales/topics/health/publications/health/

strategies/rights/?skip=1&lang=cy  

 Darparu mwy o gefnogaeth i arbed 

unigrwydd  

 Cefnogi pobl i fyw gartref gymaint â 

phosib. 

 Darparu gwell gefnogaeth i bobl gyda 

dementia, yn cynnwys: gwybodaeth a 

chyngor yn dilyn diagnosis; hyfforddiant ar 

gyfer gweithwyr gofal; gwasanaethau 

newydd; digon o nyrsys a gofal preswyl; 

cydweithio rhwng gwasanaethau  

 Sicrhau digon o gartrefi gofal diogel a da 

ym mhob ardal, yn cynnwys yr ardaloedd 

hynny lle gall pobl gael gwyliau byr.ave 

enough good, safe care homes in each 

area, including places where people can 

have short breaks. 

 Gwneud y mwyaf o’r gefnogaeth sydd ar 

gael mewn cymunedau lleol gan ffrindiau, 

theulu a gwirfoddolwyr.  

Mwy o wybodaeth… 

Mae gan bob sir gynllun Oedi’n Dda sy’n 

gosod allan sut y meant yn bwriadu rhoi sylw i 

unigedd, cefnogi pobl gyda dementia a dulliau 

eraill y byddant yn cefnogi pobl hyn yn eu 

cymunedau www.ageingwellinwales.com   

Beth rydym ni’n meddwl y dylai ddigwydd 

Gofal yn y cartref  
Dywedodd y rhan fwyaf o bobl bod 

gweithwyr gofal yn eu trin ag urddas, 

cwrteisi a pharch.  Y syniadau ar gyfer 

gwella gofal yn y cartref oedd:  

 Bod gweithwyr yn cael mwy o amser i 

wella lles, yn sylwi ar anghenion ac yn 

derbyn gwell dealltwriaeth o anghenion/ 

dymuniadau pobl.  

 Cynlluniau gofal sy'n ystyried 

anghenion gofalwyr y teulu hefyd.  

 Gweithwyr gyda mwy o brofiad gofal 

iechyd neu ofal mewn ysbyty.  

 Cael gwybod os na all y gweithiwr 

gyrraedd ar amser.  

 Cadw at yr amseroedd a gytunwyd pan 

yn cefnogi gyda meddyginiaeth.  

 Sicrhau bod gan weithwyr sgiliau 

bywyd sylfaenol, fel coginio a defnyddio 

peiriannau cartref arferol (microdon, 

peiriannau golchi).  

  Darparu mwy o weithwyr sy'n siarad 

Cymraeg.  

Mae gen i'r hawl i fod pwy ydw i   

Mae gen i'r hawl i gael fy ngwerthfawrogi  

Mae gen i ewyllys rhydd a'r hawl i wneud 

penderfyniadau am fy mywyd  

Mae gen i'r hawl i benderfynu ble rwy'n byw, sut rwy'n 

byw a gyda phwy rwy'n byw  

Mae gen i'r hawl i weithio, datblygu, cymryd rhan a 

chyfrannu  

Mae gen i'r hawl i ddiogelwch, sicrwydd a chyfiawnder  

http://gov.wales/topics/health/publications/health/strategies/rights/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/health/publications/health/strategies/rights/?skip=1&lang=cy
http://www.ageingwellinwales.com/wl/localplans


Cefndir i’r asesiad 
poblogaeth 
Mae'r asesiad poblogaeth yn dwyn ynghyd 

wybodaeth am anghenion gofal a chefnogi 

pobl ac anghenion cefnogi gofalwyr yng 

ngogledd Cymru. Mae'n anelu at ddangos pa 

mor dda y mae anghenion pobl yn cael eu 

bodloni a’r gwasanaethau y byddwn eu 

hangen i'w diwallu yn y dyfodol. Fe wnaeth 

awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru 

gydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr (BIPBC), a gefnogir gan Iechyd 

Cyhoeddus Cymru, i lunio’r asesiad sy'n un o 

ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014.  

Bydd yr asesiad poblogaeth yn cael ei 

ddefnyddio i wneud penderfyniadau am y 

gwasanaethau rydym angen eu darparu yng 

ngogledd Cymru i ddiwallu anghenion gofal a 

chefnogi pobl ac anghenion cefnogi gofalwyr.  

Bydd yn ein helpu i benderfynu lle i 

ddefnyddio ein hadnoddau, i ddiwallu gofynion 

eraill y ddeddf ac i ddylanwadu ar waith y 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.   

Rydym wedi defnyddio pob math o dystiolaeth 

i adnabod beth sydd ei angen ac wedi gofyn i 

bobl beth maent yn ei feddwl sy’n bwysig, gan 

gynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau 

gofal a chefnogi ar hyn o bryd, panel 

dinasyddion gogledd Cymru, a staff sy'n 

cyflwyno gwasanaethau yn yr awdurdodau 

lleol, sectorau iechyd, preifat a gwirfoddol.  

Nesaf, byddwn yn ysgrifennu cynllun ardal 

rhanbarthol gan nodi'r ystod a lefel o 

wasanaethau y mae’r cynghorau a byrddau 

iechyd lleol yn bwriadu eu darparu neu drefnu 

mewn ymateb i'r asesiad poblogaeth. Mae’n 

rhaid cwblhau hwn erbyn 1 Ebrill 2018. 

Themâu  
Plant a phobl ifanc 

Pobl hŷn 

Iechyd, anableddau corfforol ac amhariadau 

synhwyraidd 

Anableddau dysgu ac awtistiaeth 

Iechyd meddwl 

Gofalwyr 

Trais yn erbyn merched, cam-drin domestig, 

a thrais rhywiol 

Digartrefedd 

Cyn-filwyr  

Pobl yn yr ystâd ddiogel 

Rhagor o wybodaeth 
Pecyn gwaith asesu poblogaeth:   

https://gofalcymdeithasol.cymru/adnoddau/

population-assessment-toolkit?record-

language-choice=en-cy  

Cod Ymarfer Rhan 2:  

http://www.cgcymru.org.uk/codau-ymarfer-ac-

arweiniad-statudol/?force=2  

Canllaw cynllun ardal:  

http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/

code-of-practice/?skip=1&lang=cy 

Dewis Cymru (gwasanaethau ar gael i 

fodloni’r anghenion a nodir yn yr asesiad):  

https://www.dewis.cymru/  

Cysylltwch â ni 
Sarah Bartlett, Rheolwr Prosiect  

01824 712432 

sarah.bartlett@sirddinbych.gov.uk 
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