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Gwasanaethau gofalwyr 

ar gyfer y dyfodol  

Yn ystod y chwe mis diwethaf, mae gwaith 
wedi bod yn digwydd gyda phartneriaid i ddeall 
ein sefyllfa gyda gwasanaethau gofalwyr yng 
Ngogledd Cymru. 

Mae hyn wedi cynnwys: 

• Defnyddio negeseuon a thystiolaeth yn yr 
asesiad poblogaeth 

• Gwrando ar straeon ac astudiaethau achos 
gofalwyr 

• Mapio gwasanaethau a buddsoddiad 

• Casglu tystiolaeth o'r gwaith ymgysylltu 

diweddar â gofalwyr 

Mae hyn wedi galluogi partneriaid i ystyried a 
yw anghenion gofalwyr unigol yn cael eu 
diwallu yn y ffordd orau a sut y gallwn ariannu 
a chynnal gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. 

Materion eraill a ystyriwyd oedd a yw gofalwyr 
yn dod i’r meddwl cyn gyflymed â’r rhai y gofelir 
amdanynt a sut y gallem elwa o gydweithio'n 
rhanbarthol yn ogystal â chydweithredu. 

Y diweddaraf am yr asesiad poblogaeth 

Amlygodd y gwaith faterion sy'n peri pryder i 
ofalwyr, megis Gofal Iechyd Parhaus (CHC), 
cynnal eu cyflogaeth, materion gwledig, 
gwybodaeth ariannol a hawliau lles. 

Mae straeon gofalwyr yn dangos bod rhoi gofal 
yn rôl emosiynol yn ogystal â rôl ymarferol ac 
mae unigolion wedi nodi teimladau o 
euogrwydd, unigrwydd, pryder, ansicrwydd, 
gofid, wedi’u hynysu, ofn, rhwystredigaeth, ac 
anhawster wrth ddelio â newid a throsglwyddo. 

Mae rhai canfyddiadau o'r gwaith i'w gweld ar 
dudalen 3 a byddant yn dylanwadu ar y modd 
y mae partneriaid yn cynllunio gwasanaethau 
gofalwyr. 

Nawr ar gael mewn Iaith 
Arwyddion Prydain 
Mae’r asesiad poblogaeth nawr ar gael mewn 

Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Mae’r fideo ar 

gael ar ein gwefan ac YouTube. 

Dweud eich dweud! 
Mae cynllun rhanbarthol yr asesiad poblogaeth 

allan ar gyfer ymgynghoriad tan 31 Hydref 

2017: www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/

asesiad-poblogaeth-gogledd-cymru/cynllun-

rhanbarthol/ Cymerwch olwg arno a dywedwch 

eich barn wrthym.   

Sbotolau 

ar... 

Ofalwyr  



Beth ddywedodd pobl wrthym ni... 

• Mae gofalwr yn unrhyw un sy'n gofalu am 

ffrind neu aelod o'r teulu sy'n sâl, gydag 

anabledd, mater iechyd meddwl neu 

ddibyniaeth. 

• Mae gofalwyr di-dâl yn darparu rhwng 70% 

a 95% o'r holl ofal. 

• Mae nifer y gofalwyr yng Ngogledd Cymru 

yn cynyddu, yn enwedig yng ngogledd 

orllewin Cymru. 

• Pobl rhwng 50 a 64 oed yw'r rhai mwyaf 

tebygol o ddarparu gofal di-dâl. 

• Mae hanner yr holl ofalwyr yng Ngogledd 

Cymru mewn cyflogaeth: i ofalwyr mewn 

cyflogaeth, mae cefnogaeth eu cyflogwr a'u 

cydweithwyr yn hanfodol i'w helpu i barhau 

yn eu rôl ofalu. 

• Mae'r cynnydd mewn angen am ofal 

cymdeithasol a nodwyd mewn penodau 

eraill o'r adroddiad asesu poblogaeth yn 

debygol o arwain at fwy o bobl sy'n darparu 

gofal di-dâl ac yn darparu gofal am gyfnod 

hwy. 

• Mae dros 1,000 o ofalwyr ifanc wedi'u nodi 

ledled Gogledd Cymru, sy'n gynnydd yn 

ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Beth y gwnaethom ei ganfod  

Canran gofalwyr 16 oed a throsodd fesul gweithgarwch economaidd  

Canran y boblogaeth a roddodd ofal di-dâl, 2011 

Mae angen gwybodaeth a chyngor hygyrch 
ar Ofalwyr; eiriolaeth; cefnogaeth un i un fel 
clust i wrando neu gymorth ffôn 24 awr; 
grwpiau cymdeithasu a gofalwyr; mynediad 
i weithgareddau hamdden, addysg, sgiliau 
a chyflogaeth; cydnabyddiaeth, parch a 
chyfathrebu da fel partneriaid mewn gofal; 
a chymorth pan fydd eu rôl ofalu yn dod i 
ben. 

Ffyrdd o ddiwallu anghenion yr unigolyn 
sy'n cael gofal yn well, sydd hefyd yn 
darparu cefnogaeth i'r gofalwr, yn cynnwys 
offer, addasiadau a seibiant 

Mae bylchau mewn gwasanaethau yn 
cynnwys: 

• cludiant a gwasanaethau mewn 
ardaloedd gwledig; 

• cefnogaeth i ofalwyr camddefnyddio 
sylweddau; 

• ymwybyddiaeth ymhlith staff gofal 
sylfaenol am ofalwyr, eu pwysigrwydd 
a'u hanghenion; 

• gwasanaethau cwnsela i ofalwyr y mae 
eu rôl ofalu yn effeithio ar eu hiechyd 
meddwl; 

• digon o ddarpariaeth seibiant hyblyg a 
seibiant byr; 

• cyllid cynaliadwy tymor hir ar gyfer 
prosiectau cefnogi gofalwyr. 



Gwasanaethau gofalwyr yn y dyfodol: canfyddiadau  

Wrth i ofalwyr ddarparu gwasanaethau a fyddai fel arall yn cael eu talu o'r gyllideb gofal 

cymdeithasol, mae achos dros ddatblygu a pharatoi gwasanaethau i ofalwyr yn gyntaf 

Mae adnabod gofalwyr yn gynnar yn allweddol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu 

hystyried yn gyfartal i'r un sy’n cael gofal 

Gan fod sefyllfaoedd pob gofalwr yn unigryw, mae arnynt angen pecynnau cymorth wedi'u 

teilwra, gan ystyried eu hamgylchiadau personol ac effaith emosiynol eu rôl ofalu 

• Ymchwilio i ffyrdd i lenwi'r bylchau a nodir o 

gwmpas cludiant; gwasanaethau mewn 

ardaloedd gwledig; ymwybyddiaeth o staff 

gofal sylfaenol; gwasanaethau cwnsela i 

ofalwyr; a chefnogaeth i ofalwyr 

camddefnyddio sylweddau. 

• Darparu cefnogaeth gofalwyr sy’n fwy 
cyson ar draws Gogledd Cymru. 

• Ailfeddwl sut i ddarparu gwasanaethau sy'n 
cyflawni'r canlyniadau gorau i ofalwyr a'r 
person sy'n derbyn gofal yn yr hinsawdd 
ariannol bresennol. 

• Darparu mwy o gefnogaeth 1 i 1 i ofalwyr 
ifanc ac ystyried y ffyrdd gorau o gefnogi 
gofalwyr ifanc dan 8 oed. 

• Darparu cefnogaeth well i ofalwyr trwy 
ddiwallu anghenion y person sy'n derbyn 
gofal yn well. 

• Mapio'r ystod lawn o wasanaethau sydd ar 
gael i ofalwyr yng Ngogledd Cymru. 
Penodwyd swydd ranbarthol i gyflawni'r 
gwaith hwn. 

• Gwella ein data a'n systemau i fonitro 
canlyniadau a gyflawnwyd ac anghenion 
heb eu diwallu. 

• Darganfod effeithiolrwydd y gwasanaethau 
a ddarperir i ofalwyr, gwella gwerthusiad 
prosiect ac edrych ar yr hyn y gellir ei 
ailadrodd ar draws y rhanbarth er mwyn 
darparu cefnogaeth sy’n fwy cyson 

Beth rydym ni’n meddwl y dylai ddigwydd 

Gofalwyr ifanc 

Dywedodd gofalwyr ifanc wrthym 

mai'r meysydd a ganfuwyd yn heriol 

oedd: canolbwyntio, cyfathrebu, bod 

yn hyderus a gwneud ffrindiau (o 

bosibl oherwydd eu rôl ofalu). 

Anghenion eraill oedd: 

• cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi 

gan athrawon i wneud yn dda yn 

yr ysgol;  

• gwasanaethau cwnsela a 

chefnogaeth gyda'u hanghenion 

iechyd eu hunain;  

• gwybodaeth hygyrch hawdd ei 

defnyddio, naill ai ar-lein neu un i 

un, heb jargon; 

• cael eu cydnabod, eu cefnogi a 

chael ffrindiau, teulu a gweithwyr 

proffesiynol i wrando arnynt ym 

mhob maes - gall eiriolaeth helpu 

gyda hyn; a, 

• llefydd i fynd i wneud ffrindiau a 

chael hwyl.  



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 
Pecynnau asesu’r boblogaeth a chynllun 

ardal:   

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-

resource-sub-categories/cynllunio-a-hyrwyddo 

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 

www.cydweithredfagogleddcymru.cymru  


