
Darparu cefnogaeth nawr ac yn y dyfodol   
Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngogledd Cymru 



Helo
Ni yw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gogledd Cymru. Ein bwriad yw gwella 
iechyd a lles i bawb ar draws ein hardal. Ar 
ein bwrdd mae pobl o:

 ● ar draws chwe chyngor
 ● y bwrdd iechyd
 ● y trydydd sector
 ● darparwyr gofal
 ● cynrychiolwyr gofalwyr
 ● pobl sy’n defnyddio gwasanaethau.

Rydym ni eisiau i’r holl ofal a chymorth 
cymdeithasol fod y gorau y gall fod. Rydym 
ni eisiau iddo ddiwallu anghenion pobl nawr 
ac yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad yma yn dweud wrthych beth 
wnaethom ni ei ddarganfod ar draws:

1. Gwasanaethau preswyl (oedolion)

2. Gwasanaethau gofal yn y cartref

3. Gwasanaethau preswyl (plant)

4. Gwasanaethau maethu

5. Gwasanaethau mabwysiadu

6. Gofalwyr di-dâl

7. Gwasanaethau eiriolaeth

Yn 2012-22 fe wnaethom ni edrych ar y gofal 
cymdeithasol a’r cymorth ar draws Gogledd Cymru 
a’i asesu:

Fe wnaethom ni gynnal ymgynghoriadau i 
gasglu barn pobl. 

Fe wnaethom ni astudio data lleol a 
chenedlaethol. 

Fe wnaethom ni gasglu tystiolaeth gan 
gynghorau a’r Bwrdd Iechyd.

Fe wnaethom ni edrych ar ymchwil.

Fe wnaethom ni edrych ar gynlluniau a 
pholisïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Fe wnaethom ni gasglu tystiolaeth fel 
rhan o’n Hasesiad Anghenion Poblogaeth 
Gogledd Cymru.
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Pam fod hyn yn bwysig 
Mae’n rhaid i ni ddeall beth sy’n digwydd ar draws Gogledd Cymru i ni allu cynllunio 
ar gyfer y dyfodol. 

Comisiynu gwasanaethau
Weithiau mae cynghorau a’r Bwrdd Iechyd yn prynu gwasanaethau i mewn. 
Maen nhw’n cael eu darparu gan fusnesau, sefydliadau neu elusennau. Mae’n 
bwysig ein bod ni’n talu’r darparwyr yma am y gwasanaethau iawn, a bod 
ganddyn nhw’r staff iawn i ddiwallu anghenion pobl yn y ffordd iawn.

Dilyn y gyfraith
Mae gwirio gwasanaethau a gwneud yn siŵr eu bod yn diwallu anghenion pobl 
yn helpu i sicrhau ein bod ni’n dilyn y gyfraith. Mae hyn yn cynnwys:

 ● Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 ● Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2017

Mae’n ein helpu ni weld pa 
wasanaethau sy’n cael eu rhedeg 

gan y cyngor, a pha rai sydd yn cael 
eu comisiynu gan sefydliadau eraill.

Mae’n ein helpu ni weld os oes yna 
ddigon o wasanaethau i ddiwallu 
anghenion pobl neu a oes unrhyw 

fylchau.  

Mae’n ein helpu ni weld y 
lefelau gwahanol ac ansawdd y 

gwasanaethau. 

Mae’n ein helpu ni weld os yw 
gwasanaethau’n sefydlog, ag yn 

gallu parhau i ddiwallu anghenion 
pobl yn y dyfodol.
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Cipolwg ar Ogledd Cymru  

Mae yna lawer o wasanaethau ar draws Gogledd Cymru. Mae eu staff wedi 
eu hyfforddi’n dda ac maen nhw’n darparu gofal o ansawdd dda. Maen 
nhw’n cael eu rhedeg gan y cyngor a darparwyr annibynnol, ond mae’r 
galw am wasanaethau yn tyfu, ac mae bylchau yn y cymorth yn barod.  

 
Recriwtio
Recriwtio yw’r her fwyaf ar draws yr holl wasanaethau gofal. Mae llawer 
o staff yn gadael y gweithlu oherwydd cyflog isel, oriau hir a theimlad 
o ddiffyg parch tuag at yr hyn maen nhw’n ei wneud. Ar ôl Covid, 
penderfynodd llawer i adael, neu ymddeol yn gynnar. Rydym ni angen:  

 ● recriwtio mwy o staff ar draws yr holl wasanaethau, ac ar bob 
lefel - mae hyn yn cynnwys gweithwyr gofal seibiant, gweithwyr 
cymdeithasol a rheolwyr

 ● codi proffil swyddi mewn gofal i ddenu gweithwyr newydd gan 
gynnwys pobl ifanc

 ● gwella cyflog ac amodau gwaith i weithwyr gofal.   

Costau byw - chwyddiant
Mae gwasanaethau yn gorfod gwneud mwy gyda llai o arian. Mae 
tanwydd, trydan a bwyd yn costio mwy. Mae diffyg staff a Covid wedi 
golygu fod rhaid i ddarparwyr ddefnyddio asiantaethau sydd wedi 
cynyddu eu costau. Mae llawer o ddarparwyr yn ei chael hi’n anodd 
ymdopi.

Taliadau uniongyrchol
Mae rhain yn rhoi mwy o reolaeth i bobl dros eu cymorth a’u gofal. Ond 
nid oes digon o opsiynau i ddewis ohonynt bob amser. 

Cymorth cymunedol   
Mae llawer o fusnesau, sefydliadau ac elusennau yn rhedeg 
gwasanaethau a chymorth yn y gymuned. Mae angen i weithwyr 
proffesiynol wybod am y cymorth hwn, a chysylltu pobl iddo. 

Rydym ni angen 
mwy o wasanaethau 

i ofalu am, a 
chefnogi pobl yn eu 
cartrefi eu hunain. 

Mae angen i 
ni roi gwell 

cefnogaeth i 
staff newydd.

Rydym ni angen mwy o 
opsiynau gofal fel gall 

pobl ddewis eu cymorth.

Rydym ni angen i 
gomisiynwyr y cyngor a 
darparwyr gwasanaeth 

weithio’n well gyda’i gilydd. 

Rydym ni angen mwy o gartrefi gofal 
i blant a phobl ifanc gydag anghenion 

iechyd meddwl, anableddau dysgu 
ac anghenion emosiynol.

Rydym ni 
angen mwy o 
gefnogaeth i 

ofalwyr di-dâl.

Rydym ni angen 
dod o hyd i ffyrdd o 

dynnu’r pwysau oddi 
ar wasanaethau gofal 

yn y cartref. 

Rydym ni angen mwy o lefydd 
mewn cartrefi gofal gan gynnwys 

llefydd sydd yn cefnogi pobl 
gydag anghenion iechyd meddwl, 

anableddau dysgu a dementia.
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Adrodd ar…

Wasanaethau preswyl (oedolion)
Mae cartrefi gofal ar draws Gogledd Cymru yn amrywio mewn maint, ac yn cefnogi oedolion o 
wahanol oedran. Mae rhai yn cael eu rhedeg gan y cyngor, eraill gan ddarparwyr annibynnol. 
Mae rhai mewn adeiladau hŷn sydd yn costio mwy i’w cynnal, eraill yn newydd, neu wedi cael 
eu hadnewyddu’n ddiweddar.

Mae gennym ni tua  

220 
o gartrefi gofal 
preswyl gyda  

4,100 
o leoliadau gofal 

preswyl a 

60 
o gartrefi nyrsio 

gyda 

2,500 
o leoliadau  

nyrsio.

Pobl 65 mlwydd oed a 
throsodd yng Ngogledd 

Cymru yn 2020 

164,700
Erbyn 2040 rydym yn 
disgwyl iddo fod yn 

207,600 
Mae hynny yn gynnydd  

o 42,900.

Erbyn 2035 rydym  
ni’n credu bydd gan  

7,000 
yn fwy o bobl ddementia 

yng Ngogledd Cymru. 

Rhoddodd 
y pandemig 

bwysau ar staff 
cartrefi gofal a 

chyllid. 

Mae’r galw am leoliadau 
mewn cartrefi yn cynyddu.

Roedd llawer o 
adborth positif 
gan breswylwyr 
cartrefi gofal.

Mae 24% 
o staff gofal 

cymdeithasol yn 
gallu cyfathrebu yn 

Gymraeg.

Mae mwy o bobl 
yn byw yn hirach.

Roedd staff yn ofalgar 
iawn, roedd ganddyn nhw 
amser i bobl, ac roeddent 

yn eu cefnogi’n dda.

Dywedodd pawb eu 
bod nhw’n teimlo’n 
saff yn yr adeiladau.
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Rhai heriau ym mhob ardal  

Ynys Môn  
Ym Mawrth 2022 caeodd un cartref gofal. (15 gwely)

Gwynedd 
Mae pedwar cartref wedi cau yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf: 

 ● dau gartref preswyl  
 ● dau gartref nyrsio.

Conwy
Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae dau gartref wedi cau yn y sir.

 ● Roedd un yn ddarparwr bychan; caeodd oherwydd ei fod yn costio gormod i 
gynnal yr adeilad. 

 ● Roedd y llall yn fwy, a llwyddiannus, ond roedd y perchennog eisiau ymddeol.

Sir Ddinbych
Caeodd un darparwr bychan gan nad oedd yn gallu ymdopi’n ariannol bellach.

Sir y Fflint  
Yn gynnar yn 2020, aeth un cartref gofal i ddwylo’r gweinyddwyr, a chau.

Wrecsam
Ni does unrhyw gartref wedi cau, ond mae llawer o ddarparwyr wedi gwneud 
colledion, ac ychydig iawn  o arian wrth gefn sydd ganddyn nhw. 

Pan gaeodd y cartrefi hyn, cafodd pob preswylydd eu hail-leoli i leoedd newydd a 
chael cefnogaeth i ymgartrefu.

Sefydlogrwydd 
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Rydym ni angen mwy o wasanaethau preswyl, gan gynnwys gwasanaethau 
arbenigol i gefnogi pobl hŷn:

 ● gyda dementia
 ● sy’n wynebu unigrwydd a theimlo’n ynysig  
 ● gydag anableddau dysgu 
 ● gydag anableddau cymhleth   
 ● sydd angen lleoliadau nyrsio arbenigol 
 ● sydd angen cymorth iechyd meddwl ac awtistiaeth
 ● sydd angen lle preswyl dros dro 
 ● sydd eisiau eu cymorth yn y Gymraeg
 ● sydd yn dod i mewn i ofal yn hwyrach mewn bywyd.

Mae angen mwy o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau arbenigol i 
gefnogi pobl ifanc gydag: 

 ● anghenion corfforol a synhwyraidd 
 ● anableddau dysgu 
 ● anableddau cymhleth  
 ● anghenion iechyd corfforol
 ● materion iechyd meddwl difrifol.

Mae’n rhaid i ffioedd cartrefi gofal aros yn fforddiadwy, ond mae costau 
lleoliadau yn parhau i godi.
Mae rhai adeiladau cartrefi preswyl yn hŷn ac angen eu hatgyweirio.
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Adrodd ar…

Gwasanaethau gofal yn y cartref
Mae pobl yn byw yn hirach. Maen nhw eisiau aros yn eu cartrefi 
a byw yn annibynnol mor hir â phosib. Yn aml maen nhw angen 
cefnogaeth gan y gwasanaethau gofal yn y cartref ar gyfer tasgau 
dydd i ddydd, gofal personol a hyd yn oed gofal arbenigol.  

Mae’r nifer o bobl ar draws y 
rhanbarth sydd angen gofal yn y 
cartref yn cynyddu. Rydym ni’n 

disgwyl iddo barhau i godi

 

Cyfartaledd nifer yr 
oriau o gefnogaeth 
gofal yn y cartref yr 
wythnos ar draws 

Gogledd Cymru yw

44,558 

Mae dros  70% o’r gofal yn y cartref yma 
yn cael ei roi gan ddarparwyr annibynnol.
Mae gan gynghorau berthynas dda gyda 

darparwyr ac maen nhw’n eu cefnogi. 

Mae rhai ardaloedd yn defnyddio Community Catalysts, sefydliad sydd 
yn gweithio ar draws y DU i lenwi bylchau mewn gwasanaethau gofal yn y 
cartref.  
Mae cynghorau eraill wedi creu ffyrdd newydd o weithio i fodloni’r galw. 
Maen nhw wedi creu pecynnau gofal yn y cartref sydd yn cynnwys 50% o 
weithwyr gofal wedi’u cyflogi gan y cyngor a 50% o ddarparwyr annibynnol.

o 

45700 
yn 2020 

i

 60,900 
yn 2040. 

Cynnydd o 15,200. 
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Rhai heriau ym mhob ardal 
Ynys Môn  
Mae cyllidebau a phwysau ariannol eraill yn golygu fod darparwyr yn 
ei chael hi’n anodd cadw i fyny. 

Gwynedd 
Mae darparwyr yn gwrthod rhoi gofal i fwy o bobl gan nad oes 
ganddynt ddigon o staff gofal.

Conwy 
Mae darparwyr wedi rhoi rhai pecynnau gofal yn ôl i’r cyngor gan na 
allant ddarparu’r gofal mae pobl ei angen. 

Sir Ddinbych 
Mae’r cyngor yn ei chael hi’n anodd comisiynu cymorth a rhoi dewis 
i bobl. Mae’n anoddach cael cymorth gofal i bobl sydd yn byw mewn 
ardaloedd gwledig.

Sir y Fflint  
Mae angen mwy o ofalwyr yn y cartref, yn enwedig i gefnogi pobl sydd 
eisiau help ychwanegol ar ôl bod yn yr ysbyty. 

Wrecsam 
Nid oes digon o ddarparwyr gofal yn y cartref yn yr ardal. Mae’r 
gweithlu wedi lleihau o 30% ers Ebrill 2021. Mae’r cyngor yn dibynnu 
ar rai darparwyr o Loegr.

Sefydlogrwydd
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Mae rhai heriau gwirioneddol. 
Rydym ni angen mwy o ddarparwyr i ddiwallu anghenion pobl.
All darparwyr ddim bodloni’r galw am y cymorth sydd ei angen ar hyn o bryd. 
Mae staff yn gadael oherwydd cyflogau gwael ac amodau gwaith anodd. Mewn 
rhai achosion dydi pobl ddim yn cael cefnogaeth oherwydd nad oes digon o staff.
Gall darparwyr wrthod rhoi gofal i bobl newydd neu stopio gofalu am rywun os oes 
ganddyn nhw broblemau staffio. 
Hyd yn oed pan mae pobl yn derbyn Taliadau Uniongyrchol i drefnu eu gofal eu 
hunain, yn aml does dim dewis.  
Mae darparwyr yn teimlo pwysau ariannol oherwydd costau busnes a chyllidebau 
tynnach.
Mae cynnydd mewn chwyddiant, costau tanwydd, a phwysau bywyd yn ei gwneud 
hi’n anoddach i recriwtio staff oherwydd cyflogau isel. 
Nid oes digon o ofal brys ar gyfer pobl hŷn sydd yn disgyn a chael anaf. 
Yn aml nid oes cefnogaeth ar gael i bobl pan maen nhw’n gadael yr ysbyty.
Rydym ni angen mwy o ofalwyr sydd yn siarad Cymraeg. 
Mae’n anodd cael cymorth i bobl sydd angen dau ofalwr ar unwaith i’w helpu gyda 
thasgau.  
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Adrodd ar…

Gwasanaethau preswyl (plant)
Mae llawer o wasanaethau yn cyd-weithio i helpu i gadw plant a 
phobl ifanc yn iach a diogel. Mae gwasanaethau preswyl yn rhan o 
hyn. Maen nhw’n cefnogi plant 0 i 18 mlwydd oed a rhai oedolion 
ifanc hyd at 25. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnwys: 

 ● Cartrefi Gofal (Plant) – gofal mewn cartref gyda staff cyflogedig 
 ● Llety Diogel – lle diogel a saff  
 ● Gwasanaethau Preswyl i Deuluoedd – llety lle gall rhieni a 
phlant aros gyda’i gilydd.

Mae’r nifer o blant sydd angen 
lleoliadau preswyl yng Ngogledd 
Cymru wedi cynyddu o:

Yn 2021 roedd 1,470 o 
blant lleol a phobl ifanc yn 
derbyn gofal gan gynghorau. 

Mae

17 
darparwr 

annibynnol gofal 
preswyl i blant, ar 

draws 

42 
cartref yn, darparu 

180 
lle (gwely) ar 

draws Gogledd 
Cymru. 

Rhagwelir y 
bydd nifer y 

plant yn  
lleihau,  

ond disgwylir 
i’r nifer sydd 
angen gofal 
a chymorth 

gynyddu. 

30 
yn 2016 

70 

yn 2020 

158 

yn 2020-2021
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Sefydlogrwydd 
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Nid oes digon o ddarparwyr cartrefi preswyl, felly yn aml nid oes dewis. 
Nid oes digon o leoliadau, gan gynnwys lleoliadau mewn argyfwng.  
Mae rhai plant yn cael eu hanfon i gartrefi nad ydynt yn bodloni eu gofynion yn 
llawn.
Mae rhai yn cael eu lleoli tu allan i’w hardal leol sydd yn ei gwneud hi’n 
anoddach i gadw cyswllt gyda theulu a ffrindiau. 
Mae prinder cefnogaeth arbenigol i blant a phobl ifanc gydag anghenion 
ymddygiad ag emosiynol cymhleth.
Nid yw darparwyr yn rhoi’r canlyniadau na’r gwerth gorau am arian bob amser. 
Mae darparwyr yn wynebu heriau recriwtio a chadw staff. 
Mae darparwyr yn gweld cynnydd mewn costau ynni, bwyd a phethau eraill yn 
heriol. 
Nid oes llety diogel i blant yng Ngogledd Cymru. Mae un yn Ne Cymru sydd â 
lleoedd i blant rhwng 12 a 17 mlwydd oed.
Rydym ni angen mwy o ddarparwyr sydd yn gallu darparu gwasanaethau yn 
Gymraeg. 
Mae Gweithwyr Cymdeithasol yn ei chael hi’n anodd lleoli plant gydag 
anghenion dwys. Mae gan y lleoliadau yma ffioedd uchel.
Mae stigma o hyd ynghlwm â byw mewn cartref gofal plant. 

Rhai heriau ym mhob ardal 
Ynys Môn 
Mae 3 chartref i grwpiau bychan sy’n gallu cynnig 5 lle gwely ar gyfer plant. Mae’r 
lleoedd yma’n llawn yn rheolaidd. Mae cartref newydd yn cael ei adnewyddu a 
bydd wedi ei orffen erbyn Awst 2022. Bydd hyn yn rhoi 3 gwely ychwanegol. 

Gwynedd
Mae cartrefi yn fychan ac yn llawn, sy’n golygu fod yn rhaid i blant yn aml fynd i 
Loegr i gael y cymorth maen nhw ei angen. 

Conwy 

Mae’r gost am leoliadau bron wedi dyblu o gyfartaledd o £3,500 yr wythnos yn 
2017 i rhwng £6,000 a £7,000 yn 2021/2022.

Sir Ddinbych
Mae 20 o blant mewn cartrefi gofal. Mae mwy na hanner wedi gorfod cael eu 
lleoli tu allan i Gymru i ddiwallu eu hanghenion.

Sir y Fflint 
Mae 39 o blant mewn cartrefi gofal, gyda hanner ohonyn nhw’n byw mewn 
cartrefi yn Lloegr a’r Alban. Mae’r cyngor yn bwriadu cynyddu’r nifer o gartrefi 
sydd ar gael yn lleol gan gynnwys agor y cartref Therapi Aml Systemig (MST) 
cyntaf yng Nghymru (mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) 
cartref gofal pedwar gwely i blant, a’i gartref cyntaf i grwpiau bychan.

Wrecsam
Nid oes unrhyw gartrefi gofal yn cael eu rhedeg gan y cyngor yn Wrecsam, ond 
rydym ni’n newid hyn. Roedd 33 o blant a phobl ifanc wedi eu lleoli yn Lloegr a 
rhannau eraill o Gymru. 
Eleni fe wnaethom ni sicrhau tri eiddo, ac mae cynlluniau am fwy o dan y cynllun 
estynedig grant cyfalaf Llywodraeth Cymru.
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Adrodd ar…

Gwasanaethau maethu 
Gall gofalwyr maeth wneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant 
a phobl ifanc. Maen nhw’n rhoi sefydlogrwydd, gofal, cariad a 
chefnogaeth mewn amseroedd anodd yn eu bywydau. Mae llawer 
o ofalwyr maeth gwych ar draws y rhanbarth yn helpu plant a 
phobl ifanc. 

Yn 2020 roedd  

945 
o blant yn derbyn 

gofal maeth. Mae gan gynghorau eu 
gofalwyr maeth cyflogedig eu 
hunain, ond maen nhw hefyd 

yn defnyddio asiantaethau 
maethu annibynnol. 

Roedd 40% 
yn byw gyda 

gofalwr maeth 
annibynnol. 
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Sefydlogrwydd
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Nid oes digon o ofalwyr maeth.   
Mae llawer o ofalwyr maeth yn hŷn ac yn ymddeol.  
Weithiau mae’n rhaid i blant gael eu lleoli mewn cartrefi maeth tu allan i’w sir. 

Mae problemau dod o hyd i leoliadau ar gyfer:
 ● gofal seibiant
 ● troseddwyr ifanc
 ● ffoaduriaid, mewnfudwyr, ceiswyr lloches 
 ● rhieni ifanc  
 ● grwpiau brodyr a chwiorydd
 ● sefyllfaoedd argyfwng
 ● plant gydag anableddau.

Mae gofalwyr maeth angen hyfforddiant ar y canlynol: 
 ● gweithio’n well gyda gwasanaethau lleol  
 ● y peryglon o gamfanteisio ar blant gan gangiau drwy Linellau Cyffuriau 
 ● trawma ac effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  (ACE)
 ● cynllunio ar gyfer sefyllfaoedd argyfwng
 ● yr iaith Gymraeg. 

Rhai heriau ym mhob ardal 
Ynys Môn  
Yn 2020 roedd:
80 o blant mewn gofal maeth o fewn y sir  
20 mewn lleoliadau mewn mannau eraill yng Nghymru. 

Gwynedd 
Yn 2021 roedd:
135 o blant mewn gofal maeth o fewn y sir   
50 mewn lleoliadau mewn mannau eraill yng Nghymru  
15 mewn lleoliadau tu allan i Gymru. 

Conwy 

Yn 2021 roedd:
100 o blant mewn gofal maeth o fewn y sir   
35 mewn lleoliadau mewn mannau eraill yng Nghymru  
5 mewn lleoliadau tu allan i Gymru. 

Sir Ddinbych 
Yn 2021 roedd:
90 o blant mewn gofal maeth o fewn y sir 
20 ewn lleoliadau mewn llefydd eraill yng Nghymru   
10 mewn lleoliadau tu allan i Gymru. 

Sir y Fflint 
Yn 2021 roedd:
90 o blant mewn gofal maeth o fewn y sir  
45 mewn lleoliadau mewn mannau eraill yng Nghymru    
20 mewn lleoliadau tu allan i Gymru.
Wrecsam
Yn 2021 roedd: 
150 o blant mewn gofal maeth o fewn y sir 
75 mewn lleoliadau mewn mannau eraill yng Nghymru 
25 mewn lleoliadau tu allan i Gymru. 
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Sefydlogrwydd
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Mae mwy o blant nag sydd o fabwysiadwyr cymeradwy. 
Rydym ni angen:  

 ● mwy o gefnogaeth i deuluoedd sy’n mabwysiadu 
 ● mwy o fabwysiadwyr sy’n siarad Cymraeg
 ● mwy o fabwysiadwyr o Orllewin y rhanbarth
 ● lleihau nifer y plant sy’n disgwyl am deulu i’w 
mabwysiadu

 ● mwy o weithwyr i gefnogi teuluoedd ac i lenwi lleoedd 
gwag ar y panel mabwysiadu. 

Adrodd ar…

Gwasanaethau mabwysiadu
Mae mabwysiadu plentyn yn gam mawr, ond mae’n brofiad 
gwerth chweil i’r oedolion a’r plant. Mae Gwasanaeth Mabwysiadu 
Gogledd Cymru yn gweithio ar draws ein rhanbarth ac yn helpu i 
ddod o hyd i deuluoedd newydd, lleoli plant, a rhoi cefnogaeth. 

Yn 2020/21 
cafodd 

44 
o blant eu 

mabwysiadu yng 
Ngogledd Cymru.

Mae’r nifer mwyaf o bobl 
sydd yn mabwysiadu 
yn dod o Ddwyrain y 

rhanbarth.
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Sefydlogrwydd 
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Mae bylchau yn y gefnogaeth mae gofalwyr di-
dâl yn ei dderbyn yn enwedig y gofalwyr sydd 
yn byw mewn ardaloedd gwledig. Rydym ni 
angen mwy o gefnogaeth i ofalwyr di-dâl gan 
gynnwys: 

 ● cefnogaeth i’w hiechyd 
 ● cefnogaeth i’w hiechyd meddwl a’u lles 
 ● cefnogaeth i ofalwyr hŷn
 ● cefnogaeth i deuluoedd i gael seibiant o 
ofalu am blant gydag anableddau. 

 ● mwy o gefnogaeth seibiant arbenigol 
 ● gwasanaethau cwnsela 
 ● cefnogaeth gofal yn y cartref
 ● seibiant ac egwyl i ffwrdd o’r gofalu 
 ● mwy o opsiynau am seibiant ac egwyl 
drwy’r flwyddyn ac mewn ardaloedd 
gwledig

 ● gwybodaeth a chyngor gwell.

Rydym ni angen mwy o staff i gefnogi gofalwyr 
di-dâl ar draws yr holl wasanaethau. 

Rydym ni hefyd angen cefnogi canolfannau 
dydd wnaeth gau yn ystod Covid i ail-agor.

Rydym ni angen sicrhau fod gofalwyr ifanc 
yn cael eu cysylltu gyda chefnogaeth a’u bod 
nhw’n cael seibiant. 

Adrodd ar…

Gofalwyr di-dâl
Mae tua 79,000 o bobl yn darparu gofal 
di-dâl yng Ngogledd Cymru. Mae’r hyn 
maen nhw’n ei wneud yn werthfawr iawn i 
gymdeithas. Mae ganddyn nhw yr un hawliau 
â’r rhai maen nhw’n gofalu amdanyn nhw. Mae 
hyn yn golygu bod gan gynghorau gyfrifoldeb i 
asesu eu hanghenion a chefnogi eu lles.
Mae’r nifer o ofalwyr yn cynyddu. Mae’r 
rhan fwyaf ohonynt yn rhoi 20 i 49 awr o ofal yr 
wythnos, ond mae rhai yn darparu 50 awr neu 
fwy o ofal. Gall seibiant byr i ofalwyr wneud 
gwahaniaeth mawr.

Rhai heriau ym mhob ardal 
Ynys Môn 
Rydym ni’n ymgysylltu â gofalwyr di-dâl i weld sut 
allwn ni ddiwallu eu hanghenion yn y ffordd orau. 

Gwynedd
Rydym ni angen cynyddu’r cynigion o ofal seibiant 
ac egwylion byr.

Sir Ddinbych
Rydym ni angen gofal seibiant mwy hyblyg ac 
egwylion gan gynnwys dros y penwythnos, dros nos 
neu gyfnodau wedi’u trefnu ymlaen llaw. 

Sir y Fflint  
Rydym ni angen mwy o ofal seibiant a chefnogaeth 
i rieni sydd yn gofalu am blant gyda nifer o gyflyrau 
iechyd ac anableddau.   

Wrecsam 

Rydym ni angen gwasanaethau sydd ar gael yn 
hirdymor y gall gofalwyr di-dâl ddibynnu arnynt.
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Sefydlogrwydd 
Heriau ar draws Gogledd Cymru

Adrodd ar…

Gwasanaethau Eiriolaeth
Mae nifer o wasanaethau eiriolaeth yn gweithio ar draws Gogledd 
Cymru.  

Mae gwasanaethau eiriolaeth yn rhoi cefnogaeth i berson 
sicrhau fod ei lais yn cael ei glywed. Maen nhw’n eu 
helpu i sicrhau fod pobl yn gwrando arnyn nhw pan fydd 
penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywyd yn cael eu gwneud. 

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru ddarparu 
gwasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc ei ddefnyddio. Mae 
rhaid rhoi cynnig gweithredol o wasanaeth eiriolaeth i:

 ● blant mewn gofal
 ● pobl ifanc sydd yn gadael gofal 
 ● plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth ychwanegol.   

Plant a phobl ifanc  
Mae Tros Gynnal Plant (TGP) yn darparu gwasanaeth eiriolaeth i blant a phobl 
ifanc.

Mae gofalwyr ifanc angen mwy o gefnogaeth eiriolaeth i sicrhau eu bod nhw’n 
cael eu clywed. Maen nhw’n cael cymorth gan ddarparwyr gwahanol ond 
mae’r nifer o ofalwyr ifanc yn cynyddu.

Oedolion
Mae oedolion angen gwasanaethau eiriolaeth ar adegau gwahanol yn ystod 
eu gofal a’u cymorth gan gynnwys asesiadau, a phenderfyniadau ar gadw 
rhywun yn ddiogel. 

Mae angen dweud wrth bobl hŷn am y gefnogaeth sydd ar gael gan y 
gwasanaethau eiriolaeth.

Iechyd meddwl
Mae’n rhaid dweud wrth bobl gyda phroblemau iechyd meddwl am y 
gefnogaeth sydd ar gael gan y gwasanaethau eiriolaeth. 

Anableddau dysgu ag awtistiaeth
Mae’n rhaid dweud wrth bobl ag anableddau dysgu am y gefnogaeth sydd ar 
gael gan y gwasanaethau eiriolaeth.

Hunan-eirioli 
Rydym ni angen mwy o ffyrdd i bobl gymryd rhan mewn grwpiau a fforymau 
hunan-eiriolaeth ar draws y rhanbarth. 
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Y camau nesaf 

Mae’r adroddiad hwn yn ein helpu ni i weld beth sy’n digwydd ar 
draws Gogledd Cymru. Mae’n ein helpu ni i gynllunio at y dyfodol.  

Diolch am ddarllen hwn.
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