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Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i awdurdodau lleol mewn perthynas ag arfer eu 

swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.  

Mae’r ddogfen hon yn darparu’r canllawiau technegol ar gyfer y fframwaith 

mesur perfformiad a amlinellir yn y cod ymarfer mewn perthynas â mesur 

perfformiad gwasanaethau cymdeithasol, a gyhoeddwyd dan adran 145 o 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Rhaid i 

awdurdodau lleol gydymffurfio â’r canllawiau yn y ddogfen hon, yn unol â’u 

dyletswyddau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 a chodau ymarfer cysylltiedig.  

Mae’r canllawiau hyn yn disodli pob fersiwn arall o’r Canllawiau Technegol ar gyfer 

Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’n dod i rym ar 1 Ebrill 

2018. Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19 yn 

unig gan y bydd mesurau perfformiad newydd yn cael eu datblygu ar gyfer mis Ebrill 

2019.  

 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi sylw i’r canlynol:  

 Pennod 1 – Cyflwyniad (tudalen 2) 

 Pennod 2 – Canllawiau ar gyfer mesurau perfformiad meintiol (tudalen 5) 

 Pennod 3 – Canllawiau ar gyfer mesurau perfformiad ansoddol (tudalen 27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canllawiau technegol ar gyfer mesurau perfformiad 
gwasanaethau cymdeithasol  
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Pennod 1 – Cyflwyniad 

 

Mae’r cod ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau 

cymdeithasol yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol gasglu’r mesurau 

perfformiad isod, yn unol â’r canllawiau yn y ddogfen hon:  

1. Pobl yn adrodd eu bod yn byw yn y cartref iawn iddyn nhw  

2. Pobl yn adrodd eu bod yn gallu gwneud yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw  

3. Pobl yn adrodd eu bod yn teimlo’n ddiogel  

4. Pobl yn adrodd eu bod yn teimlo’n rhan o’u cymuned  

5. Pobl yn adrodd eu bod yn fodlon â’u rhwydweithiau cymdeithasol  

6. Plant a phobl ifanc yn adrodd eu bod yn hapus gyda phwy maen nhw’n byw gyda 

nhw  

7. Pobl yn adrodd eu bod wedi cael yr wybodaeth neu’r cyngor iawn pan oedd ei 

angen  

8. Pobl yn adrodd eu bod wedi derbyn gofal a chymorth yn yr iaith o’u dewis 

9. Pobl yn adrodd eu bod wedi cael eu trin ag urddas a pharch  

10. Oedolion ifanc yn adrodd eu bod wedi derbyn cyngor, help a chymorth i’w paratoi 

ar gyfer bod yn oedolyn  

11. Pobl â chynllun gofal a chymorth yn adrodd eu bod wedi cael gwybodaeth 

ysgrifenedig am eu gweithiwr penodol mewn gwasanaethau cymdeithasol  

12. Pobl yn adrodd eu bod wedi teimlo’n rhan o unrhyw benderfyniadau a wnaed am 

eu gofal a’u cymorth  

13. Pobl sy’n fodlon â’r gofal a’r cymorth a dderbyniwyd  

14. Rhieni yn adrodd eu bod wedi teimlo’n rhan o unrhyw benderfyniadau a wnaed 

am ofal a chymorth eu plentyn  

15. Gofalwyr yn adrodd eu bod yn teimlo eu bod yn cael cymorth i barhau yn eu rôl 

ofalu  

16. Gofalwyr yn adrodd eu bod wedi teimlo’n rhan o’r gwaith o ddylunio’r cynllun 

gofal a chymorth ar gyfer y person sy’n derbyn gofal ganddynt  

17. Pobl yn adrodd eu bod wedi dewis byw mewn cartref gofal preswyl  

18. Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn amserlenni 

statudol  

19. Cyfradd yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal 

cymdeithasol i bob 1,000 o’r boblogaeth 75 oed a hŷn  

20. Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi  

a. ac sydd â phecyn gofal a chymorth llai o faint 6 mis yn ddiweddarach  

b. ac nad oes ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarach  

21. Am faint o amser, ar gyfartaledd, mae pobl hŷn (65 oed neu hŷn) yn cael cymorth 

mewn cartrefi gofal preswyl  

22. Oedran cyfartalog oedolion sy’n cael eu derbyn i gartrefi gofal preswyl  
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23. Canran yr oedolion sydd wedi derbyn cymorth gan y gwasanaeth gwybodaeth, 

cyngor a chynhorthwy ac nad ydynt wedi cysylltu â’r gwasanaeth eto yn ystod y 

flwyddyn  

24. Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn amserlenni statudol  

25. Canran y plant a gafodd gymorth i barhau i fyw gyda’u teulu  

26. Canran y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref o ofal yn ystod y flwyddyn  

27. Canran y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestri Amddiffyn Plant (CPR) awdurdodau 

lleol  

28. Am faint o amser, ar gyfartaledd, oedd plant ar y CPR yn ystod y flwyddyn  

29. Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2 

a 4  

30. Canran y plant a welwyd gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis i ddechrau 

derbyn gofal  

31. Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu 

32. Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi newid ysgol o leiaf unwaith yn ystod 

cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, am resymau heblaw trefniadau pontio, yn 

ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth  

33. Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael o leiaf tri lleoliad yn 

ystod y flwyddyn  

34. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 

12 mis a 24 mis ar ôl gadael gofal  

35. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn.  

 

Mae mesurau perfformiad meintiol wedi’u rhestru yn 18-35; mae’r canllawiau 

technegol ar sut i gasglu’r mesurau hyn ym Mhennod 2.  

 

Mae mesurau perfformiad ansoddol wedi’u rhestru yn 1-17; mae’r canllawiau 
technegol ar sut i gasglu’r mesurau hyn ym Mhennod 3.  
 

Mae’r mesurau perfformiad wedi’u nodi mewn perthynas â dyletswyddau ar 

awdurdodau lleol, sydd wedi’u nodi yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 ac is-ddeddfwriaeth gysylltiedig. Mae pob cod ymarfer a 

gyhoeddwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

i’w gweld yma:  

http://llyw.cymru/topics/health/socialcare/act/code-of-practice/?lang=cy 

 

Mae’r rhain wedi’u cyhoeddi hefyd ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru, yr Hyb 

Dysgu:  

 https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb-codau    

 

Yn ogystal â hynny, mae’r mesurau perfformiad hyn yn cyd-fynd â’r data 

gweithgarwch cyhoeddus a gesglir gan wasanaethau cyhoeddus awdurdodau lleol. 

Mae’r canllawiau ar gyfer holl ddata gweithgarwch gwasanaethau cymdeithasol 

awdurdodau lleol i’w gweld yma:  

http://llyw.cymru/topics/health/socialcare/act/code-of-practice/?lang=cy
http://www.cgcymru.org.uk/codau-ymarfer-ac-arweiniad-statudol/?force=2
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http://llyw.cymru/statistics-and-research/local-authority-social-services-data-

collections/?lang=cy 

 

Rhaid casglu’r mesurau perfformiad hyn ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a 

gofalwyr sydd angen cymorth. Mae pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr 

sydd angen cymorth yn cynnwys plant, oedolion a gofalwyr. Mae’r diffiniad o blant, 

oedolion a gofalwyr yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

fel a ganlyn:  

 

 ystyr “oedolyn” yw person sy’n 18 oed neu drosodd; 

 ystyr “plentyn” yw person dan 18 oed;  

 ystyr “gofalwr” yw person sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i oedolyn 

neu blentyn anabl.  

Mae’r diffiniad o ofal a chymorth yn y Ddeddf fel a ganlyn:  

 

 gofal;  

 cymorth;  

 gofal a chymorth.  

Yn ôl y cod ymarfer mewn perthynas â Rhan 4 (diwallu anghenion) o’r Ddeddf, os 

oes gan berson anghenion gofal a chymorth sydd ond yn gallu cael eu diwallu os yw 

awdurdod lleol yn darparu neu’n trefnu gofal a chymorth, bydd yn gymwys i gael 

gofal a chymorth, a bydd ganddo gynllun gofal a chymorth. Mae plant sy’n derbyn 

gofal yn is-set o’r boblogaeth o blant cymwys. Felly, ystyrir bod person yn derbyn 

gofal a chymorth os yw’n gymwys ac os oes ganddo gynllun gofal a chymorth, neu 

os oes ganddo gynllun cymorth os yw’n ofalwr.  

Ni ystyrir bod person oedd â chynllun gofal a chymorth sydd wedi dod i ben (ac nad 

yw’n derbyn unrhyw wasanaethau mwyach gan adran gwasanaethau cymdeithasol 

yr awdurdod lleol) yn derbyn gofal a chymorth. Os bydd y person hwnnw’n cyflwyno’i 

hun am asesiad arall sy’n arwain at gynllun gofal a/neu gymorth (darparu’r 

gwasanaeth), yn nhermau’r ffurflen ddata hon, dylai gael ei gyfrif fel person newydd.  

O dan Ran 6 o’r Ddeddf, mae plentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol yn cael 

llety (am gyfnod parhaus o fwy na 24 awr) gan yr awdurdod, sy’n arfer ei 

swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, hynny yw mae naill ai yng ngofal yr 

awdurdod lleol neu’n cael llety gan yr awdurdod lleol.  

At ddibenion y mesurau perfformiad, dim ond pobl gymwys â chynllun gofal a 

chymorth y dylid eu cyfrif. Bydd hyn yn cynnwys pobl â thaliadau uniongyrchol. Mae 

hefyd yn cynnwys pobl sy’n ariannu eu hunain, ac sy’n talu costau uniongyrchol 

gwasanaethau, ond y mae eu gofal a’u cymorth yn cael eu hadolygu ar draul yr 

awdurdod lleol, gan y bydd gan y bobl hyn gynllun gofal a chymorth.  

http://llyw.cymru/statistics-and-research/local-authority-social-services-data-collections/?lang=cy
http://llyw.cymru/statistics-and-research/local-authority-social-services-data-collections/?lang=cy
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At ddibenion y mesurau perfformiad, dylid cynnwys pob plentyn sydd â chynllun 

gofal a chymorth, pob oedolyn sydd â chynllun gofal a chymorth a phob gofalwr sydd 

â chynllun cymorth.  

Pennod 2 – Canllawiau ar gyfer mesurau perfformiad meintiol  

 

Mae amryw o eitemau data meintiol wedi’u nodi i fesur perfformiad awdurdodau lleol 

mewn perthynas ag ymarfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae 

canllawiau penodol ar gyfer pob un o’r gofynion meintiol hyn isod.  

Mesur 18  Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn 7 
diwrnod gwaith 

Canllawiau Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
rhoi polisi diogelu oedolion clir ar waith. Mae canllawiau statudol ar y 
polisi hwn yn y canllawiau statudol mewn perthynas â Rhan 7 
(Diogelu) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014, sydd i’w weld yn Hyb Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru yn: 
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb-codau  
 

Yn ôl y canllawiau statudol, os oes gan awdurdod lleol achos rhesymol 
dros gredu bod person yn ei ardal (waeth a yw fel arfer yn byw yno ai 
peidio) yn oedolyn sy’n wynebu risg, rhaid iddo wneud pa bynnag 
ymholiadau y cred sy’n angenrheidiol (neu achosi i ymholiadau o’r fath 
gael eu gwneud) i’w alluogi i benderfynu a ddylid cymryd unrhyw 
gamau ac, os felly, beth a chan bwy; a phenderfynu a ddylid cymryd 
camau o’r fath.  
 

Yn gyffredinol, dylai ymholiadau gael eu gwneud mewn tri cham:  
i. Sgrinio: i wirio cywirdeb ffeithiol cyffredinol unrhyw adroddiad  
ii. Gwerthusiad cychwynnol: Bydd hyn yn golygu casglu, adolygu a 

chrynhoi gwybodaeth.  
iii. Penderfyniad: O ystyried canlyniad y sgrinio/gwerthusiad 

cychwynnol, beth ddylid ei wneud, os rhywbeth? Gall hyn gynnwys 
ysgogi ymchwiliad gan un asiantaeth neu ymchwiliad 
amlasiantaethol.  

 
Gall yr awdurdod lleol gynnal yr ymholiadau ei hun, neu achosi iddynt 
gael eu cynnal gan gorff arall. Mae’r ddyletswydd i bennu natur yr 
ymholiadau gofynnol yn aros gyda’r awdurdod lleol, hyd yn oed os mai 
corff arall sy’n cynnal yr ymholiadau. Efallai y gofynnir i bartneriaid 
perthnasol wneud ymholiadau ar ran yr awdurdod lleol, ac mae’n 
ofynnol iddynt gydymffurfio â cheisiadau o’r fath oni bai y byddai 
gwneud hynny yn mynd yn groes i’w dyletswyddau eu hunain.  
 
Fel arfer, dylai ymholiad gael ei gwblhau o fewn saith diwrnod gwaith 
i’r adroddiad. Ni fydd hyn yn atal camau rhag cael eu cymryd pan fydd 
angen amddiffyn oedolyn sy’n wynebu risg.  
 
Dim ond yr ymholiadau hynny sydd wedi’u cwblhau, sydd wedi mynd 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb-codau
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drwy’r tri cham uchod a lle mae canlyniad yr ymholiad wedi’i 
benderfynu o fewn 7 diwrnod gwaith y dylid eu cynnwys. Y diwrnod y 
cafwyd yr adroddiad yw dyddiad cychwyn yr ymholiad. Dylai casgliad 
unrhyw ymholiad gynnwys a yw’r person yn oedolyn sy’n wynebu risg 
ai peidio a pha gamau y dylid eu cymryd a chan bwy.  
 

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd yn 

ystod y flwyddyn a gwblhawyd o fewn saith diwrnod gwaith.  

 

Enwadur: Cyfanswm nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion a 

gwblhawyd yn ystod y flwyddyn.  

 

Mesur 19 Cyfradd yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau 

gofal cymdeithasol i bob 1,000 o’r boblogaeth 75 oed a hŷn  

Canllawiau Ystyr oedi wrth drosglwyddo gofal yw pan fo claf mewnol mewn ysbyty 

sy’n barod i symud ymlaen i’r cam gofal nesaf yn cael ei atal rhag 

gwneud hynny. Mae’r ‘cam nesaf’ yn cwmpasu pob cyrchfan yn y GIG 

a thu hwnt, hynny yw y cleifion hynny nad oes modd eu rhyddhau o 

ofal y GIG a chleifion nad oes modd eu trosglwyddo i wely mwy 

priodol yn y GIG.  

 

Mae rhesymau gofal cymdeithasol wedi’u diffinio fel y rhai a restrir yn 

y grwpiau ‘1– Asesiad Gofal Cymunedol’ a ‘2 – Trefniadau Gofal 

Cymunedol’ yn y ddogfen ganllawiau 'Codau ar gyfer achosion o oedi 

wrth drosglwyddo gofal (diwygiwyd ym mis Hydref 2009)’.  

 

Dylai nifer y preswylwyr awdurdod lleol sy’n dioddef oedi wrth 

drosglwyddo gofal yn ystod y flwyddyn gael ei gyfrif bob mis ar y 

dyddiad cyfrifo – ar y 3ydd dydd Mercher o bob mis.  

 

Mae byrddau iechyd lleol yn gosod data ar oedi wrth drosglwyddo 

gofal yng nghronfa ddata HOWIS, a reolir gan Wasanaeth Gwybodeg 

GIG Cymru. Mae’r rhifiadur ar gyfer y dangosydd hwn wedi’i ôl-boblogi 

gyda data o’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth o gronfa ddata 

HOWIS.  

 

Rhaid i fyrddau iechyd lleol ddilysu’r ffigurau gofal cymdeithasol (sy’n 

cael eu cipio o dan godau 1 a 2) gydag awdurdodau lleol cyn 

cyflwyno’r data i HOWIS.  

Cyfrifiad Bydd y data hyn yn cael eu poblogi ymlaen llaw o gronfa ddata 
HOWIS. Bydd ffigurau misol yn cael eu cyfuno i ddarparu’r ffigur 
blynyddol.  

 

https://statswales.wales.gov.uk/Download/File?fileId=168
https://statswales.wales.gov.uk/Download/File?fileId=168
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Mesur 20 Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi   
a) ac sydd â phecyn gofal a chymorth llai o faint 6 mis yn 

ddiweddarach  
b) ac nad oes ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn 

ddiweddarach  

Canllawiau Ystyr ailalluogi yw helpu pobl i wneud pethau drostynt eu hunain i 
wella eu gallu i fyw bywyd mor annibynnol â phosibl gyda lefel briodol 
o gymorth. Bwriad cyffredinol ailalluogi yw galluogi person i adfer 
sgiliau a medrau a arferai fod ganddo er mwyn lleihau’r angen am 
gymorth parhaus ar ôl ailalluogi. Dylai ailalluogi helpu’r person i 
ailddechrau byw mor annibynnol â phosibl yn ei gartref ei hun.  
 
Bydd gan berson sy’n derbyn gwasanaethau ailalluogi a ddarperir neu 
a drefnir gan awdurdod lleol gynllun gofal a chymorth ac, fel arfer, 
bydd yn cael ei gefnogi gan dîm ailalluogi dros gyfnod cyfyngedig o 
hyd at chwe wythnos (42 diwrnod) fel arfer.  
 

Bydd cyfnod ailalluogi yn dod i ben pan na fydd gwasanaethau 

ailalluogi yn cael eu darparu mwyach. Gall cyfnod ailalluogi ddod i ben 

hyd yn oed os na fydd wedi’i gwblhau. Er enghraifft, efallai y bydd 

person yn cael ei daro’n sâl neu’n gorfod mynd i’r ysbyty, sy’n golygu 

na fydd yn gallu cwblhau ei gyfnod ailalluogi, ond bydd y cyfnod 

hwnnw’n dod i ben (rhaid hepgor y rhain o’r mesur hwn). Dim ond y 

cyfnodau sydd wedi’u cwblhau y mae’n rhaid eu cynnwys.  

 

Rhaid i’r mesuriad hwn gael ei gymryd o’r cyfnod ailalluogi a 

gwblhawyd fwyaf diweddar yn ystod y flwyddyn. Os darperir unrhyw 

ailalluogi pellach (weithiau, fe’i gelwir yn ailalluogi “atodol”), rhaid 

cofnodi 6 mis o’r pwynt y cwblhawyd y cyfnod hwn.  

 

Os yw’n hysbys bod person wedi symud allan o’r awdurdod lleol, ei 

fod wedi gorfod mynd i’r ysbyty neu ei fod wedi marw 6 mis ar ôl 

cwblhau cyfnod ailalluogi, ni ddylid ei gyfrif.  

 

Os bydd person yn derbyn gwasanaethau ailalluogi ar ôl cyfnod yn yr 
ysbyty, a bod ganddo gynllun gofal a chymorth cyn iddo orfod mynd i’r 
ysbyty, y pecyn gofal a chymorth a oedd ganddo cyn iddo gael ei 
dderbyn i’r ysbyty fydd yn cael ei ddefnyddio fel gwaelodlin.  
 

Mae hwn yn fesur treigl – rhaid i awdurdodau lleol adrodd ar bob 

achos o ailalluogi 6 mis ar ôl i’r cyfnod gael ei gwblhau yn ystod y 

flwyddyn. Bydd hyn yn wahanol i wahanol bobl ac, mewn rhai 

achosion, efallai y bydd hyn yn golygu y bydd y cyfnod ailalluogi wedi’i 

gwblhau yn ystod y flwyddyn adrodd flaenorol.  

 

Ar gyfer dwy ran y mesur hwn, dylech gynnwys yn unig nifer yr oriau 
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gofal cartref yn hytrach na'r holl wasanaethau y gallwch chi ddyrannu 
amserlen ar eu cyfer.  

 

Ar gyfer y ddwy ran o’r mesur hwn, dylech hepgor teleofal, cyfarpar, 

addasiadau cartref a thaliadau uniongyrchol.  

 

a) ac sydd â phecyn gofal a chymorth llai o faint 6 mis yn 
ddiweddarach  

 
Chwe mis ar ôl i berson gwblhau cyfnod ailalluogi, rhaid iddo fod 
yn derbyn llai o ofal a chymorth nag yr oedd cyn i’r cyfnod ailalluogi 
ddechrau. Ni ddylid cyfrif hyn yn ôl gwerth ariannol, ond rhaid iddo 
gael ei gyfrif yn nhermau nifer yr oriau o ofal cartref a ddarperir i’r 
person, hynny yw oriau cleient. Mae hyn yn cynnwys pobl nad 
oedd â chynllun gofal a chymorth wrth i’w cyfnod ailalluogi 
ddechrau.  
 

b) ac nad oes ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn 
ddiweddarach 
Chwe mis ar ôl i berson gwblhau cyfnod ailalluogi, ni ddylai fod yn 
derbyn gofal a chymorth gan yr awdurdod lleol (ac ni ddylai fod 
ganddo gynllun gofal a chymorth), waeth a oedd yn derbyn 
gwasanaethau, neu a oedd â chynllun gofal a chymorth cyn i’w 
gyfnod ailalluogi ddechrau ai peidio.  
 

Cyfrifiad a) Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi ac sydd â 

phecyn gofal a chymorth llai 6 mis yn ddiweddarach  

 
Rhifiadur 
Dylech gynnwys nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi rhwng 
mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn 
ariannol bresennol:  

 a oedd â chynllun gofal a chymorth cyn yr ailalluogi (o fewn yr 
wythnos y dechreuodd yr ailalluogi), ac a oedd â phecyn gofal a 
chymorth llai ar ôl yr ailalluogi;  

 a oedd â chynllun gofal a chymorth cyn yr ailalluogi (o fewn yr 
wythnos y dechreuodd yr ailalluogi), ac nad oedd ganddynt 
gynllun gofal a chymorth ar ôl yr ailalluogi;  

 nad oedd â chynllun gofal a chymorth cyn yr ailalluogi (o fewn 
yr wythnos  y dechreuodd yr ailalluogi), ac a oedd â phecyn 
gofal a chymorth llai ar ôl yr ailalluogi nag a gafwyd yn ystod y 
cyfnod ailalluogi; 

 nad oedd â chynllun gofal a chymorth cyn yr ailalluogi (o fewn 
yr wythnos y dechreuodd yr ailalluogi) ac nad oedd ganddynt 
gynllun gofal a chymorth ar ôl yr ailalluogi.  

 
Enwadur 

Dylech gynnwys nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi rhwng 
mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn 
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ariannol bresennol, ac a oedd â phecyn gofal a chymorth, gyda 
chynllun gofal a chymorth, o fewn yr wythnos cyn y dechreuodd yr 
ailalluogi.   
 
Dylech gynnwys pobl oedd â chyfnod ailalluogi rhwng mis Hydref y 
flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol 
nad oedd ganddynt gynllun gofal a chymorth o fewn yr wythnos cyn yr 
ailalluogi.  
 
 
b) Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi ac nad oes 
ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarach  
 
Rhifiadur 
Nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi rhwng mis Hydref y 
flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol 
nad oeddent yn derbyn pecyn gofal a chymorth 6 mis ar ôl iddynt 
gwblhau’r cyfnod ailalluogi.  
 
Enwadur 
Dylech gynnwys nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi rhwng 
mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn 
ariannol bresennol, waeth a oedd cynllun gofal a chymorth ar waith 
cyn y dechreuodd yr ailalluogi ai peidio.  
 
Dylech gynnwys pobl oedd â phecyn gofal a chymorth, gyda chynllun 
gofal a chymorth, o fewn yr wythnos cyn y dechreuodd yr ailalluogi.  
 
Dylech gynnwys pobl oedd â chyfnod ailalluogi ac nad oedd ganddynt 
gynllun gofal a chymorth o fewn yr wythnos cyn yr ailalluogi.  
 
 

 

Mesur 21 Am faint o amser, ar gyfartaledd, mae pobl hŷn (65 oed neu hŷn) 
yn cael cymorth mewn cartrefi gofal preswyl  

Canllawiau Dylech gynnwys yr amser ar gyfer pob person a oedd wedi’i leoli’n 
barhaol mewn cartref gofal preswyl ar neu ar ôl ei ben-blwydd yn 65 
oed.  
 
Dylech hepgor pobl a leolwyd mewn cartref gofal preswyl cyn eu pen-
blwydd yn 65 oed.  
 
Dylech gynnwys pobl mewn cartref preswyl a nyrsio deuol os ydynt ar 
leoliad preswyl yn unig.  
 
Dylech gynnwys pobl sy’n derbyn cyfnodau o ofal mewn ysbytai, os 

ydynt wedi dychwelyd erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. Os yw person 

wedi bod yn yr ysbyty yn ystod y flwyddyn, ond ei fod wedi dychwelyd i 
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gartref gofal preswyl erbyn 31 Mawrth, dylech gyfrif nifer y diwrnodau 

a dreuliodd yn yr ysbyty hefyd, faint bynnag o amser a dreuliodd yn yr 

ysbyty.  

 

Dylech hepgor pobl sy’n derbyn gofal seibiant (mewn cartref gofal 

preswyl) fel cyfres o seibiannau tymor byr a hepgor pobl mewn 

lleoliadau dros dro. Mae’r cod ymarfer mewn perthynas â Rhan 5 o’r 

Ddeddf yn diffinio arhosiad tymor byr fel cyfnod heb fod yn fwy nag 8 

wythnos.  

 
Dylech gynnwys y bobl hynny mewn cartref gofal preswyl sydd â 
chynllun gofal a chymorth gyda’r awdurdod lleol ar 31 Mawrth yn y 
flwyddyn adrodd. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw berson sydd â 
chynllun gofal a chymorth sy’n nodi na all ei ganlyniadau llesiant ond 
cael eu cyflawni drwy aros mewn cartref gofal preswyl a lle mae’r 
awdurdod lleol yn comisiynu ei le, sef:  
 

 Pobl y mae’r awdurdod lleol yn talu am eu lle yn y cartref gofal 
preswyl, gyda’r person yn cyfrannu at y gost hon o’r incwm 
sydd ar gael iddo. Bydd hyn yn cynnwys y rhai a oedd yn 
ariannu eu lle eu hunain yn y cartref gofal preswyl yn wreiddiol, 
ond y mae eu sefyllfa ariannol wedi dirywio i bwynt lle maen 
nhw bellach yn gymwys i gael eu lle wedi’i dalu gan eu 
hawdurdod lleol;  
 

 Pobl sy’n ariannu eu lle eu hunain yn y cartref gofal preswyl 
ond sydd wedi gofyn i’r awdurdod lleol drefnu eu llety ar eu 
rhan o dan adran 35(4) (b) (ii) o Ran 4 o’r Ddeddf.   

 

Os bydd person yn symud o un cartref gofal preswyl i un arall (newid 

cyfnod), rhaid cyfrif y pwynt y cafodd ei dderbyn i’r cartref gofal 

preswyl cyntaf.  

 

Dylech hepgor cartrefi gofal nyrsio o’r cyfrifiad hwn.  

 

Dylech hepgor pobl sy’n ariannu eu lle eu hunain mewn cartref gofal 

preswyl ac sydd heb gynllun gofal a chymorth.  

 

Dylech hepgor pobl sy’n ariannu eu lle eu hunain mewn cartref gofal 

ond sydd wedi gofyn i’r awdurdod lleol drefnu eu llety ar eu rhan dan 

adran 35(4) (b) (ii) o Ran 4 o’r Ddeddf. Ni fydd gan y grŵp hwn o bobl 

ofal preswyl wedi’i nodi’n benodol ar gynllun gofal a chymorth.  

 

Cyfrifiad Rhifiadur: Cyfanswm nifer y diwrnodau o’r dyddiad derbyn i gartref 

gofal preswyl tan 31 Mawrth. Dylech ond gynnwys y bobl hynny a 

gafodd eu lleoli mewn cartref gofal preswyl ar neu ar ôl eu pen-blwydd 
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yn 65 oed ac sydd â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth.  

 

Enwadur: Nifer y bobl a gafodd eu lleoli mewn cartref gofal preswyl ar 

neu ar ôl eu pen-blwydd yn 65 oed ac sydd â chynllun gofal a 

chymorth ar 31 Mawrth.  

  
Mesur 22 Oedran cyfartalog oedolion sy’n cael eu derbyn i gartrefi gofal 

preswyl 
Canllawiau Dylech gynnwys pobl 65 oed a hŷn sy’n cael eu derbyn i gartref gofal 

preswyl am arhosiad parhaol yn ystod y flwyddyn adrodd yn unig.  

 

Os bydd person yn newid darparwyr yn ystod y flwyddyn, dylech 

gynnwys oedran y person hwnnw pan ddechreuodd dderbyn gofal am 

y tro cyntaf, pwy bynnag oedd y darparwr.  

 

Dylech hepgor pobl sy’n derbyn gofal seibiant fel cyfres o seibiannau 

tymor byr (ac eithrio gofal seibiant heb ei gynllunio), pobl ar leoliad 

dros dro a phobl mewn cartrefi nyrsio, neu ar leoliad nyrsio mewn 

cartref preswyl a nyrsio deuol.  

 

Dylech ond gynnwys y bobl hynny mewn cartref gofal preswyl sydd â 

chynllun gofal a chymorth gyda’r awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn 

adrodd (o 1 Ebrill tan 31 Mawrth).  

 

Dylech hepgor pobl sy’n ariannu eu lle eu hunain mewn cartref gofal 

preswyl ac sydd heb gynllun gofal a chymorth.  

 

Dylech hepgor pobl sy’n ariannu eu lle eu hunain mewn cartref gofal 

ond sydd wedi gofyn i’r awdurdod lleol drefnu eu llety ar eu rhan dan 

adran 35(4) (b) (ii) o Ran 4 o’r Ddeddf. Ni fydd gan y grŵp hwn o bobl 

ofal preswyl wedi’i nodi’n benodol ar gynllun gofal a chymorth.  

 

Cyfrifiad Rhifiadur: Cyfanswm oedrannau pob oedolyn sy’n cael ei dderbyn i 

gartref gofal preswyl yn ystod y flwyddyn  

 

Enwadur: Cyfanswm nifer yr oedolion sy’n cael eu derbyn i gartrefi 

gofal preswyl yn ystod y flwyddyn  

  
Mesur 23 Canran yr oedolion sydd wedi derbyn cyngor a chymorth gan y 

gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy ac nad ydynt 
wedi cysylltu â’r gwasanaeth eto am 6 mis  

Canllawiau Mae’r cod ymarfer a gyhoeddwyd dan Ran 2 o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswyddau ar 
awdurdodau lleol mewn perthynas â darparu gwybodaeth a chyngor 
ynghylch gofal a chymorth, a chynhorthwy i gael mynediad at ofal a 
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chymorth, i bobl.  
 
Gall person gael gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy gan y 
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy heb fod ganddo 
gynllun gofal a chymorth. Dylech gynnwys pawb sy’n cysylltu â’r 
gwasanaeth gan gynnwys gofalwyr, waeth a oes ganddynt gynllun 
gofal a chymorth ai peidio.  
 
Pan ddarperir gwybodaeth, nid oes angen data personol. Yn y modd 
hwn gallai person gael mynediad at y gwasanaeth ar gyfer 
gwybodaeth fod yn ddienw at ddibenion cofnodi. Pan fydd gwybodaeth 
yn cael ei darparu, dylid cofnodi hyn fel rhan o’r Asesiad ar Anghenion 
y Boblogaeth.  
 
Pan gaiff cyngor neu gymorth ei gynnig, mae'r cod ymarfer yn ei 
gwneud yn ofynnol i'r gwasanaeth gynnal asesiad yn gymesur â'r 
amgylchiadau a/neu anghenion presennol, cofnodi cymaint o ddata 
personol yn y set data craidd â phosibl a chofnodi natur a chanlyniad 
yr ymholiad. Mae rhagor o wybodaeth am ddata craidd ar gael yn y 
cod ymarfer ar Ran 3 o’r Ddeddf sy’n ymwneud ag Asesu Anghenion.  
 
Mae’r diffiniad o gyngor a chynhorthwy yn y cod ymarfer o dan Ran 2 
fel a ganlyn:  
 

 Ystyr cyngor yw ffordd o gydweithredu â pherson i archwilio’r 
opsiynau sydd ar gael. Bydd hi’n ofynnol i staff gynnal asesiad 
cymesur â'r amgylchiadau a/neu anghenion presennol drwy drafod 
a dadansoddi pum elfen yr Offeryn Asesu a Chymhwysedd 
Cenedlaethol. Wrth ddarparu cyngor, bydd hi’n ofynnol i’r darparwr 
gwasanaethau ddefnyddio’r Offeryn Asesu a Chymhwysedd 
Cenedlaethol gofnodi’r asesiad. Dylai staff gofnodi cymaint o’r data 
personol sylfaenol ar gyfer y Set Ddata Graidd ag sy’n briodol i’r 
asesiad hwnnw, a chofnodi’r cyngor a roddir a chanlyniad yr 
ymholiad.  

 

 Os bydd angen, darperir cynhorthwy ar ôl darparu gwybodaeth a 
chyngor. Bydd cynhorthwy yn golygu person arall yn cymryd 
camau gyda’r ymholwr i gael mynediad at ofal a chymorth, neu 
ofalwr i gael mynediad at gymorth. Wrth ddarparu cynhorthwy, 
bydd angen asesiad hefyd sy’n gymesur â'r amgylchiadau a/neu 
anghenion presennol, a bydd hi’n ofynnol i’r gwasanaeth gofnodi 
unrhyw ddata personol ychwanegol ar gyfer y set ddata graidd a 
manylion y cynhorthwy a gynigir ac a dderbynnir ar yr Offeryn 
Asesu a Chymhwysedd Cenedlaethol.  

 
Nid oes angen gwahaniaethu rhwng cyngor a chynhorthwy; nid oes 

angen gwahanu cyngor a chynhorthwy. Y bwriad yw casglu 

gwybodaeth am gyngor a chynhorthwy wyneb yn wyneb, a ddarperir 

drwy alwad ffôn, galwad fideo, negeseuon neu e-byst, yn hytrach na 
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pha gyngor a chynhorthwy mae oedolion yn cael mynediad atynt eu 

hunain, er enghraifft, drwy wefannau. Ni ddylid cyfrif cysylltiadau â 

gweithwyr proffesiynol.  

Mae’r mesur hwn yn casglu gwybodaeth am a yw person yn 
dychwelyd yn ystod y flwyddyn, beth bynnag yw ei reswm dros 
ddychwelyd. Felly, os bydd person yn cysylltu â’r gwasanaeth am yr 
un rheswm, neu wahanol reswm o fewn 6 mis (naill ai o fewn y 
flwyddyn ariannol bresennol, neu’r flwyddyn ariannol flaenorol), rhaid 
iddo gael ei gofnodi ddwywaith.  
Bydd pobl yn cael help mewn perthynas â gofal a chymorth mewn 
ffyrdd eraill hefyd; mae’r mesur hwn yn ceisio adrodd ar y cyngor a’r 
cynhorthwy canlynol a ddarperir gan awdurdod lleol yn unig mewn 
perthynas â gofal a chymorth (gan y dyletswyddau ar awdurdodau 
lleol mewn perthynas â’u swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol 
o dan y Ddeddf i ddarparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a 
chynhorthwy).  
 

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer yr oedolion a gafodd gyngor a chynhorthwy gan y 

gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy rhwng mis Hydref y 
flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol 
ac na chysylltodd â’r gwasanaeth eto am 6 mis.  
 
Enwadur: Nifer yr oedolion a gafodd gyngor a chynhorthwy gan y 
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy rhwng mis Hydref y 
flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol.  
 
 

 

Mesur 24 Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn 
amserlenni statudol 

Canllawiau Rhaid i awdurdod lleol gynnig asesiad i unrhyw blentyn os yw’n 
ymddangos i’w awdurdod bod gan y plentyn anghenion gofal a 
chymorth yn ychwanegol at y gofal a’r cymorth a ddarperir gan deulu’r 
plentyn, neu yn lle’r gofal a’r cymorth hwnnw.  
 
Mae manylion y ddyletswydd i asesu plant wedi’u darparu yn y cod 
ymarfer ar gyfer Rhan 3 o’r Ddeddf (Asesu Anghenion Unigolion) a 
gyhoeddwyd dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. Mae’r ddyletswydd yn berthnasol mewn cysylltiad â 
phlant sydd fel arfer yn byw yn yr ardal a phlant eraill yn yr ardal, beth 
bynnag yw lefel yr angen am ofal a chymorth a lefel adnoddau 
ariannol y plentyn, neu unrhyw berson â chyfrifoldeb rhiant dros y 
plentyn.  
 
Gall asesiad gael ei ddarparu’n uniongyrchol drwy atgyfeiriad gan 
asiantaeth arall neu pan fydd person yn defnyddio’r gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy.  
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O’r gwasanaethau a ddarperir gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor 
a chynhorthwy, yr unig un nad oes angen rhyw fath o asesiad ar ei 
gyfer yw darparu gwybodaeth. Os rhoddir cyngor a/neu gynhorthwy, 
bydd asesiad o anghenion person wedi’i gynnal.  
 
Rhaid i asesiad fod yn gymesur â’r anghenion a’r amgylchiadau, ond 
dylai gofnodi’r data craidd a amlinellir yn y set ddata graidd ofynnol 
genedlaethol, sy’n rhan o’r offeryn asesu a chymhwysedd 
cenedlaethol, a strwythuro’r asesiad o gwmpas y pum elfen fel y’u 
hamlinellir yn y cod ymarfer ar gyfer Rhan 3 o’r Ddeddf.  
 
Mae’r ymateb gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol i gysylltiad 
cychwynnol neu atgyfeiriad yn gofyn am help yn hollbwysig. Mae’n 
bwysig hefyd fod gan bob adran gwasanaethau cymdeithasol 
strwythurau a systemau ar waith i sicrhau ymateb effeithiol, hygyrch a 
chyflym i blant a theuluoedd. Mae ymateb amserol i ymateb i 
anghenion plant yn golygu na all y broses asesu barhau heb 
oruchwyliaeth dros gyfnod hir heb ddadansoddiad o beth sy’n digwydd 
a pha gamau sydd angen eu cymryd, waeth pa mor anodd neu 
gymhleth yw amgylchiadau’r plentyn. Yr amserlen ar gyfer cwblhau’r 
asesiad yw uchafswm o 42 diwrnod gwaith o’r pwynt atgyfeirio 

(gall hyn olygu o’r dyddiad y cafodd y plentyn fynediad at y 
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy).  
   
Os yw plentyn eisoes yn cael gwasanaethau a bod ei amgylchiadau’n 
newid, efallai y bydd yn cael ei ailasesu felly ni ddylai’r plentyn hwn 
gael ei gyfrif.  
 
Os bydd plentyn yn cael ei asesu drwy’r gwasanaeth gwybodaeth, 
cyngor a chynhorthwy, a bod angen asesiad mwy cynhwysfawr, dylai 
hwn gael ei gyfrif fel un asesiad.  

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y 
flwyddyn a gwblhawyd o fewn 42 diwrnod gwaith i’r pwynt atgyfeirio.  
 
Enwadur: Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y 
flwyddyn  

 

Mesur 25 Canran y plant a gafodd gymorth i barhau i fyw gyda’u teulu  

Canllawiau Gall awdurdod lleol roi cymorth i blentyn (dan 18 oed) barhau i fyw 
gyda’i deulu drwy ddarparu gwasanaethau sy’n atal y plentyn hwnnw 
rhag dod yn blentyn sy’n derbyn gofal. Bydd y gwasanaethau hyn yn 
cael eu darparu yn dilyn asesiad o angen dan Ran 3 o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a byddant yn 
rhan o’r cynllun gofal a chymorth a ddarperir i’r plentyn dan Ran 4 o’r 
Ddeddf. Er enghraifft, gall plentyn gael cymorth i barhau i fyw gyda’i 
rieni neu aelodau eraill o’r teulu sydd â chyfrifoldeb rhiant.  

Bydd gan bob plentyn sy’n cael cymorth gan awdurdod lleol i barhau i 
fyw gyda’i deulu gynllun gofal a chymorth sy’n rhoi manylion y 
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gweithgareddau a fydd yn helpu i gyflawni’r canlyniad hwn. Os bydd 
gwasanaethau’n cael eu tynnu’n ôl, bydd cynllun gofal a chymorth yn 
dod i ben.  

Bydd gan blant sy’n gymwys i gael gofal a chymorth gynllun gofal a 
chymorth. Bydd plant sy’n derbyn gofal yn is-set o blant cymwys. Bydd 
cynlluniau gofal a chymorth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn cael eu 
darparu dan Ran 6 o’r Ddeddf (cyfeirir ato yn y cod ymarfer ar gyfer 
Rhan 6 o’r Ddeddf fel ‘cynllun gofal a chymorth Rhan 6’). Bydd rhai 
plant sy’n derbyn gofal yn byw gydag aelodau’r teulu mewn lleoliad 
maeth.  
 
Bydd gan blentyn naill ai gynllun gofal a chymorth Rhan 4 neu (os 
yw’n blentyn sy’n derbyn gofal) gynllun gofal a chymorth Rhan 6. Os 
oes gan blentyn gynllun gofal a chymorth Rhan 4 eisoes pan fydd yn 
dod yn blentyn sy’n derbyn gofal, bydd hwnnw’n troi’n gynllun gofal a 
chymorth Rhan 6. Ni fydd gan unrhyw blentyn gynllun gofal a 
chymorth Rhan 4 a Rhan 6.  
 
Mae’r mesur hwn yn ceisio pennu nifer y plant sy’n cael cymorth i 
barhau i fyw gyda’u teulu dan Ran 4 o’r Ddeddf, o gymharu â 
chyfanswm nifer y plant â chynllun gofal a chymorth (boed hynny’n 
gynllun gofal a chymorth Rhan 4 neu gynllun gofal a chymorth Rhan 
6).  
 
Felly, at ddibenion y mesur hwn, mae ‘nifer y plant â chynllun gofal a 
chymorth’ yn cynnwys plant â chynllun gofal a chymorth Rhan 4 a 
phlant sy’n derbyn gofal sydd â chynllun gofal a chymorth Rhan 6.  
 
Dylech gynnwys V1s 

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth 

namyn nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth  

 

Ni ddylech gynnwys V1s fel rhan o’r cohort o blant sy’n derbyn gofal. 

 

Dylech gynnwys V1s fel rhan o’r plant sydd â chynllun gofal a 

chymorth.  

 

Enwadur: Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth  

 

Mesur 26 Canran y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref o ofal yn 
ystod y flwyddyn 

Canllawiau At ddibenion y mesur hwn, mae’r cyfnod pan mae plentyn yn derbyn 

gofal yn cael ei rannu’n “gyfnodau” gofal. Mae pob cyfnod yn 

cynrychioli cyfnod o dderbyn gofal o dan yr un statws cyfreithiol ac yn 

yr un lleoliad. Pan fydd y statws cyfreithiol neu leoliad y plentyn yn 

newid, bydd y plentyn hwnnw’n dechrau cyfnod newydd, a chofnodir y 
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rheswm pam ddaeth y cyfnod i ben. Dyma’r categorïau perthnasol ar 

gyfer dynodi pan fo plentyn sy’n derbyn gofal wedi dychwelyd adref ar 

ôl cyfnod o dderbyn gofal:  

 

1. (E4) Wedi dychwelyd adref i fyw gyda’i rieni, perthnasau neu 
berson arall â chyfrifoldeb rhiant.  

 
2. Wedi dychwelyd adref i fyw gyda’i rieni, perthnasau neu berson 

arall â chyfrifoldeb rhiant, a:  

 (E43) Gorchymyn gwarcheidiaeth arbennig wedi’i wneud i gyn-
ofalwyr maeth  

 (E44) Gorchymyn gwarcheidiaeth arbennig wedi’i wneud i 
ofalwyr ac eithrio cyn-ofalwyr maeth  
 

Dylech gynnwys plant sy’n cael eu lletya dan adran 76 o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac adran 31 o 

Ddeddf Plant 1989.  

 

Os oedd plentyn wedi dychwelyd adref fwy nag unwaith yn ystod y 

flwyddyn (gall plentyn gael mwy nag un cyfnod yn ystod y flwyddyn), 

dylech gynnwys y cyfnod diweddaraf yn ystod y flwyddyn pan fo’r 

plentyn ddychwelyd adref. 

 

 

Dylech eithrio’r holl blant sydd yn y categori V1.  

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal sy’n dychwelyd adref o ofal 

yn ystod y flwyddyn  

 

Enwadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn  

 

Mesur 27 Canran y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestri Amddiffyn Plant 
(CPR) awdurdodau lleol  

Canllawiau Mae Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan ar gael yn:  

https://gofalcymdeithasol.cymru/ymchwil-a-data/chwilio-ymchwil-am-

ofal/all-wales-child-protection-procedures  

 

Mae’r gofrestr amddiffyn plant yn darparu cofnod o bob plentyn yn yr 

ardal sydd â materion amddiffyn plant heb eu datrys ac sy’n destun 

cynllun amddiffyn rhyngasiantaethol ar hyn o bryd.  

 

Rhaid cyfrif nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar y CPR o fewn y flwyddyn.  

 

Dylech gynnwys pob plentyn a gofrestrwyd yn ystod y flwyddyn os 

oedd gan y plentyn gofrestriad blaenorol a ddaeth i ben yn ystod y 12 

https://gofalcymdeithasol.cymru/ymchwil-a-data/chwilio-ymchwil-am-ofal/all-wales-child-protection-procedures
https://gofalcymdeithasol.cymru/ymchwil-a-data/chwilio-ymchwil-am-ofal/all-wales-child-protection-procedures
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mis blaenorol, waeth a ddaeth y cofrestriad blaenorol i ben o fewn y 

flwyddyn ariannol bresennol ai peidio.  

 
Ni ddylai plant sy’n symud o gofrestriadau dros dro i rai parhaol gael 
eu cyfrif fel plant sy’n ail-gofrestru.  
 

Dylech hepgor plant â chofrestriad dros dro.  
Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar y CPR yn ystod y flwyddyn 

o fewn 12 mis i ddiwedd y cofrestriad blaenorol  

 

Enwadur: Cyfanswm nifer y cofrestriadau ar y CPR yn ystod y 

flwyddyn  

 

Mesur 28 Am faint o amser, ar gyfartaledd, oedd plant ar y CPR yn ystod y 
flwyddyn  

Canllawiau Mae’r gofrestr amddiffyn plant yn darparu cofnod o bob plentyn yn yr 
ardal sydd â materion amddiffyn plant heb eu datrys ac sy’n destun 
cynllun amddiffyn rhyngasiantaethol ar hyn o bryd. 
 
Dylech gynnwys am faint o amser yr oedd plant ar y CPR, pryd 
bynnag y gwnaed y cofrestriad. Y dyddiad dechrau fydd y dyddiad y 
cafodd plentyn ei roi ar y gofrestr am y tro cyntaf. Y dyddiad dod i ben 
fydd y dyddiad y cafodd y plentyn ei dynnu oddi ar y gofrestr yn ystod 
y flwyddyn.  
 
Dylech hepgor plant â chofrestriad dros dro. 
 
Os bydd plentyn yn cael ei gofrestru a’i dynnu oddi ar y CPR o fewn 3 
mis:  
 
Rhifiadur – cyfanswm yr amseroedd a dreuliodd y plentyn ar y CPR 
ar gyfer y cyfnodau hynny.  
 
Enwadur – dim ond unwaith y dylai’r plentyn gael ei gyfrif.  

 
Cyfrifiad Rhifiadur: Cyfanswm yr amseroedd (mewn diwrnodau) a dreuliodd 

pob plentyn ar y CPR os cafodd ei dynnu oddi ar y CPR yn ystod y 
flwyddyn  
 
Enwadur: Nifer y plant a gafodd eu tynnu oddi ar y CPR yn ystod y 
flwyddyn    

 

Mesur 29 Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng 
nghyfnod allweddol 2 
Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng 
nghyfnod allweddol 4  

Canllawiau Mae plant yn ymgymryd â Chyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 4 
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mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol. Bydd y mesur hwn yn 
cael ei gipio ar gyfer plant sydd angen gofal a chymorth.  
 
Mae’n ofyniad statudol i asesu disgyblion Blwyddyn 6 yng Nghyfnod 
Allweddol 2. Mae’r dangosydd pwnc craidd yn cynrychioli canran y 
disgyblion sy’n cyflawni’r lefel ddisgwyliedig neu uwch mewn Cymraeg 
(iaith gyntaf) neu Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar y cyd. 
Mae plant a oedd yn newydd i’r system addysg Gymraeg neu 
Saesneg wedi’u cynnwys yng nghyfanswm Cymru, ond mae rhai 
wedi’u hepgor ar lefel awdurdod lleol.  
 
Mae’r mesur cyfnod allweddol 4 yn cynnwys pob disgybl oedd yn 15 
oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Mae’r dangosydd pwnc 
craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sy’n cyflawni cymwysterau 
TGAU graddau A*- C mewn Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg, 
Mathemateg a Gwyddoniaeth ar y cyd.  
 
Mae plant a oedd yn newydd i’r system addysg Gymraeg neu 
Saesneg wedi’u cynnwys yng nghyfanswm Cymru, ond mae rhai 
wedi’u hepgor ar lefel awdurdod lleol. 
 

Cyfrifiad Bydd y data Cyfnod Allweddol 2 yn cael ei gaffael drwy’r Casgliad 
Data Cenedlaethol. Y Casgliad Data Cenedlaethol yw’r casgliad 
electronig o ddata asesu athrawon ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen ac ar 
ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3. Roedd yn cynnwys hefyd y 
casgliad o ganlyniadau’r Profion Darllen Cenedlaethol am y tro cyntaf 
yn 2013. Mae data’n cael eu hanfon gan ysgolion i’r Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru, dan ofal eu 
Hawdurdod Lleol (ALl).  
 
 
 

  
Mesur 30 Canran y plant a welwyd gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis 

i ddechrau derbyn gofal  
Canllawiau Mae hyn yn mesur a yw plentyn sy’n derbyn gofal sydd â chyfnod 

cymhwyso o dderbyn gofal wedi’i weld gan ddeintydd cofrestredig o 
fewn yr amser penodol.  
 
Mae Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 
2015 yn nodi bod rhaid i’r awdurdod cyfrifol sicrhau bod plentyn sy’n 
derbyn gofal yn cael ei roi o dan ofal ymarferydd deintyddol 
cofrestredig cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol ac, mewn unrhyw 
achos, o fewn 20 diwrnod gwaith i wneud y lleoliad.  
 
Mae Canllaw Clinigol NICE (Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 

mewn Iechyd a Gofal) – ‘Dental checks: intervals between oral health 
reviews’ yn amlinellu’r canllawiau ar ba mor aml y dylid  ymweld â’r  
deintydd. Mae hyn yn seiliedig ar ffactorau risg cleifion unigol o ran 
clefyd deintyddol. Yn gyffredinol, ystyrir bod plant sy’n derbyn gofal yn 
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wynebu risg uwch o ddioddef o glefyd deintyddol ac felly, mae disgwyl 
i fwyafrif y plant sy’n derbyn gofal gael eu gweld bob tri neu chwe mis. 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg19  
 
Mae cyfnod cymhwyso yn bodloni’r holl feini prawf canlynol: 

 

 Mae’n gyfnod parhaus o dderbyn gofal am dri mis neu rhagor 

 Rhaid iddo ddechrau yn y flwyddyn galendr lawn ddiweddaraf 
o Defnyddiwch ddyddiad dechrau y cyfnod diweddaraf o 

dderbyn gofal (a ddynodir gan god rheswm ‘S’) neu ail 
ben-blwydd y plentyn – p’un bynnag sydd hwyraf  

 Mae’r plentyn yn ddwyflwydd oed neu’n hŷn 

 Rhaid i’r plentyn gael archwiliad deintyddol o fewn y cyfnod 
hwn.  

 
Dylech gynnwys plant sydd mewn cartref gofal. 
 
Dylech hepgor plant sydd o dan dwyflwydd oed, ond os yw plentyn yn 
troi’n ddwyflwydd yn ystod cyfnod o dderbyn gofal, mae’n bosibl y caiff 
ei gynnwys (gweler yr wybodaeth am y cyfnod cymhwyso uchod).  

 
Dylech hepgor plant sy’n derbyn gofal dan gyfres o seibiannau tymor 
byr (cod statws cyfreithiol V1).  
 
  

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y 

flwyddyn galendr (Ionawr-Rhagfyr) yr oedd yn amser iddynt gael eu 

gweld gan ddeintydd, ac a gafodd eu harchwiliad ar amser wrth 

dderbyn gofal.  

 Dylech gynnwys plant sydd â chyfnod cymhwyso yn unig  

 Dylech gynnwys y cyfnod cymhwyso diweddaraf yn unig 

 Dylech gynnwys y  tro diwethaf y dylent fod wedi’u gweld gan 
ddeintydd ac a gawsant eu gweld o fewn y cyfnod cymhwyso 

diweddaraf yn unig  

 Ystyr “ar amser” yw o fewn y tri mis cyntaf, neu pan ddylent fod 
wedi’u gweld gan ddeintydd – p’un bynnag sydd ddiweddaraf.  

 

Enwadur: Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y 

flwyddyn galendr (Ionawr-Rhagfyr) y dylai fod wedi’u gweld gan 

ddeintydd wrth dderbyn gofal. 

 

 Dylech gynnwys plant sydd â chyfnod cymhwyso yn unig 

  Dylech gynnwys y cyfnod cymhwyso diweddaraf yn unig 

 Dylech gynnwys y  tro diwethaf y dylent fod wedi’u gweld gan 
ddeintydd ac a gawsant eu gweld o fewn y cyfnod cymhwyso 
diweddaraf yn unig  

 

 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg19
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Mesur 31 Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a oedd wedi 
cofrestru gyda meddyg teulu o fewn 10 diwrnod i ddechrau eu 
lleoliad  

Canllawiau Ystyr lleoliad yw llety a ddarperir ar gyfer plentyn. Dylech gynnwys 

plant a leolir gyda’u rhieni.  

 

Dylech hepgor:  
• Plant sy’n derbyn gofal o dan gyfres o seibiannau tymor byr  
 Plant sy’n absennol o leoliad  
• Lleoliadau nad ydynt yn para 10 diwrnod gwaith 
 
Mae Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 
2015 yn nodi bod rhaid i awdurdodau cyfrifol sicrhau bod plentyn sy’n 
derbyn gofal yn cofrestru gyda meddyg teulu cyn gynted ag y bo 
hynny’n ymarferol ac, mewn unrhyw achos, o fewn 10 diwrnod gwaith i 
wneud y lleoliad.  
Dylech gynnwys achosion lle mae’r plentyn wedi gallu aros gyda’r un 
meddyg ag yr oedd ganddo yn flaenorol.  
 
Efallai y byddai cofrestriad dros dro yn briodol mewn rhai achosion 

ond, os yn bosibl, dylai cofrestriadau fod yn rhai parhaol ac, mewn 

unrhyw achos, ni ddylai cofrestriad dros dro bara mwy na 3 mis.  

 

Gall y mesur hwn bontio dwy flwyddyn ariannol. Gall plentyn ddechrau 

derbyn gofal a chael ei leoli cyn 31 Mawrth, a chofrestru gyda meddyg 

teulu ar ôl 31 Mawrth.  

 

Os bydd plentyn yn dechrau mwy nag un cyfnod o dderbyn gofal yn 

ystod y flwyddyn, defnyddiwch y cyfnod diweddaraf yn ystod y 

flwyddyn, hynny yw y cyfnod/lleoliad ar 31 Mawrth.  

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth y dechreuodd 

eu lleoliad yn ystod y flwyddyn a lle cofrestrodd y plentyn gyda 

darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 diwrnod 

gwaith i ddyddiad dechrau’r lleoliad, neu lle bu modd i’r plentyn barhau 

ar gofrestr eu meddyg teulu presennol.  

 

Enwadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth y dechreuodd 

eu lleoliad yn ystod y flwyddyn.  

 

Mesur 32 Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi newid ysgol o leiaf 
unwaith yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, am 
resymau heblaw trefniadau pontio, yn ystod y flwyddyn hyd at 31 
Mawrth  

Canllawiau Dylech gynnwys pob plentyn o oedran ysgol gorfodol.  
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Dylech hepgor plant sy’n derbyn gofal mewn cyfres gytunedig o 
seibiannau byr o dan ddarpariaethau rheoliad 62 o Reoliadau 
Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015.  
 
Mae plentyn o oedran ysgol gorfodol o ddechrau’r tymor yn dilyn ei 
ben-blwydd yn 5 oed tan y dydd Gwener diwethaf ym mis Mehefin yn 
y flwyddyn ysgol pan fo’r plentyn yn troi’n 16 oed.  
 
Ystyr cyfnod o dderbyn gofal yw cyfnod parhaus pan mae plentyn yn 
derbyn gofal gan yr awdurdod. Efallai y bydd plentyn yn cael mwy nag 
un cyfnod o dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn os bydd y trefniant 
gofal yn dod i ben am unrhyw reswm yn ystod y flwyddyn a’i fod yn 
dychwelyd i dderbyn gofal yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  
  
Mae trefniadau pontio yn cyfeirio at newidiadau o ysgol fabanod i 
ysgol gynradd, o ysgol gynradd i ysgol iau, o ysgol iau i ysgol 
uwchradd ac o ysgol uwchradd i goleg chweched dosbarth.  
 
Dylech gynnwys:  

 Plant sy’n symud i ddarpariaeth addysg y tu allan i’r sir  

 Plant sy’n newid ysgol ar ôl dechrau derbyn gofal  
 
Dylech hepgor:  

 Newidiadau lle bo ysgol bresennol y plentyn wedi cau  

 Newidiadau i fodloni datganiad o angen addysgol arbennig  

 Newidiadau i neu o drefniant tiwtor cartref, cyn belled â bod y 
plentyn yn dal i fod wedi’i gofrestru yn yr un ysgol  

 Newidiadau sy’n codi o ganlyniad i’r trefniant derbyn gofal yn dod i 
ben  

 Newidiadau sy’n codi o ganlyniad i’r plentyn yn cael ei leoli i’w 
fabwysiadu’n barhaol  

 Newid ysgol o ganlyniad i baratoi’r plentyn i ddychwelyd adref.  
Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal ar 

31 Mawrth sydd wedi newid ysgol o leiaf unwaith, am resymau heblaw 
trefniadau pontio, yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth  
 
Enwadur: Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal ar 

31 Mawrth  

 

Mesur 33 Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael o 
leiaf tri lleoliad yn ystod y flwyddyn  

Canllawiau Yn gyffredinol, gall lleoliad gael ei ddiffinio fel lle mae plentyn yn byw. 
Noder bod tri lleoliad yn ystod blwyddyn yn cyfateb i ddau symudiad.  
 
Mae lleoliadau’n cynnwys (mae rhestr lawn o godau lleoliadau ar gael 
yn y canllawiau ar gyfer y cyfrifiad plant sy’n derbyn gofal):  

 Lleoliadau teulu (Lleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu mewn 
neu’r tu allan i ffin yr awdurdod lleol, wedi’i leoli i’w fabwysiadu 
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gyda chaniatâd, wedi’i leoli i’w fabwysiadu gyda gorchymyn lleoli 
neu wedi’i leoli gyda’i rieni ei hun)  

 Lleoliadau eraill yn y gymuned (Byw’n annibynnol ee mewn fflat 
neu lety gyda neu heb staff cymorth ffurfiol, neu mewn fflat un 
ystafell, llety gwely a brecwast neu gyda ffrindiau neu gyflogaeth 
breswyl)  

 Lleoliadau mewn lleoliadau preswyl (Derbyn gofal, ac wedi’i leoli 
mewn uned ddiogel, lleoliadau mewn cartrefi a hosteli yn amodol 
ar Reoliadau Cartrefi Plant, lleoliadau mewn hosteli eraill a 
lleoliadau preswyl cefnogol, lleoliadau mewn lleoliadau preswyl 
eraill ac ysgolion)  

 
Gall newid lleoliad ddigwydd:  

 Pan fo plentyn yn symud i leoliad newydd (hyd yn oed os nad oes 
angen defnyddio cod lleoliad gwahanol)  

 Os yw’r plentyn yn aros yn yr un lleoliad, ond bod y cod lleoliad yn 
newid am unrhyw reswm arall  

 
Nodir y newidiadau hyn drwy ddefnyddio’r codau ‘Rheswm dros y 
cyfnod newydd’ P a B. Dylech gynnwys:  

 Lleoliadau a oedd eisoes ar agor ar 1 Ebrill ar ddechrau’r flwyddyn  

 Lleoliadau a oedd ar agor ar 31 Mawrth ar ddiwedd y flwyddyn  

 Lleoliadau a wahanwyd gan gyfnodau pan nad oedd y plentyn yn 
derbyn gofal, hyd yn oed os oedd gyda’r un gofalwr  

 Seibiannau ‘dros dro’ o fwy na 21 diwrnod.  
 
Dylech hepgor:  

 Cyfnodau dros dro tra bod y plentyn ar wyliau neu yn yr ysbyty  

 Lleoliad dros dro gyda gofalwr arall tra bod gofalwr maeth y plentyn 
ar wyliau  

 Absenoldebau dros dro eraill o saith diwrnod yn olynol neu lai, lle 
bydd y plentyn yn cael ei ddychwelyd i’r lleoliad blaenorol ar 
ddiwedd y cyfnod  

 Plant sy’n absennol neu wedi dianc o leoliad  

 Symud o gael eu maethu i gael eu mabwysiadu; nid oes rhaid i hyn 
fod gyda’r un teulu  

 Unrhyw leoliadau a ffurfiodd ran o gyfres gytunedig o leoliadau 
tymor byr o dan ddarpariaethau Rheoliad 14 o Reoliadau Lleoli 
Plant (Cymru) 2007  

 Lleoliadau cyn mabwysiadu 

 Yr holl blant â statws cyfreithiol V1.   
Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a gafodd o 

leiaf tri lleoliad ar wahân yn ystod y flwyddyn  
 
Enwadur: Cyfanswm nifer y plant oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth  

 

Mesur 34 Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant 
neu gyflogaeth:  
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a) 12 mis ar ôl gadael gofal  
b) 24 mis ar ôl gadael gofal  

Canllawiau Mae’r diffiniad o berson sy’n gadael gofal wedi newid, ac fe’i 
hamlinellir yn Adran 104 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r diffiniad o berson sy’n gadael gofal fel a 
ganlyn:  
 
1. person ifanc categori 2 – rhywun sy’n 16 neu 17 oed, nad yw’n 

derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ac a oedd yn blentyn categori 1;  
2. person ifanc categori 3 – rhywun a oedd yn blentyn categori 1 

neu’n blentyn categori 2 ond sydd bellach yn 18 oed neu’n hŷn hyd 
at 21 oed;  

3. person ifanc categori 4 yr oedd dyletswyddau awdurdod lleol tuag 
ato wedi dod i ben o dan gategorïau 2 neu 3 ond sydd am ail-
ymgysylltu at ddibenion rhaglen addysg neu hyfforddiant hyd nes y 
bydd yn 24 oed neu’n hŷn os yw’r rhaglen y mae’n rhan ohoni yn 
ymestyn y tu hwnt i’w ben-blwydd yn 25 oed.  

 
Ystyr plentyn categori 1 yw plentyn 16 neu 17 oed sydd wedi bod 
mewn gofal am gyfanswm o 13 wythnos ers ei ben-blwydd yn 14 oed 
ac sy’n dal i fod yng ngofal yr awdurdod lleol.  
 

Mae “addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth” wedi’i ddiffinio fel pobl ifanc 

yr oedd eu prif weithgarwch fel a ganlyn:  

 F1 – Person ifanc sy’n ymgysylltu’n llawn amser mewn addysg 
uwch  

 F2 – Person ifanc sy’n ymgysylltu’n llawn amser mewn addysg 
heblaw addysg uwch  

 F3 – Person ifanc sy’n ymgysylltu’n llawn amser mewn hyfforddiant 
neu gyflogaeth  

 F4 – Person ifanc sy’n ymgysylltu’n rhan-amser mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth  

 
F1 – Mae hyn yn golygu’r holl astudiaethau ar lefel academaidd uwch 
na Safon Uwch. Mae hyn yn cynnwys graddau, diplomâu mewn 
addysg uwch, cymwysterau addysgu a nyrsio, Diplomâu Cenedlaethol 
Uwch, Diplomâu Cenedlaethol Cyffredinol a BTEC. At ddiben OC3, 
mae hyn yn cynnwys naill ai astudiaeth llawn amser neu ran-amser os 
ystyrir mai dyna’r prif weithgarwch. Nid oes rhaid i’r cwrs addysgol fod 
yn un preswyl.  
 
F2 – Mae hyn yn golygu pob math arall o addysg nad yw’n cael ei 
gwmpasu gan god F1. Gall hyn gynnwys naill ai astudiaeth llawn 
amser neu ran-amser os ystyrir mai dyna brif weithgarwch y person 
ifanc. Nid oes rhaid i’r cwrs addysgol fod yn un preswyl.  
 
F3 – Person ifanc sy’n ymgysylltu’n llawn amser mewn hyfforddiant 
neu gyflogaeth  
Mae 'hyfforddiant' yn cynnwys hyfforddiant gyda chefnogaeth y 
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llywodraeth, Hyfforddi Ieuenctid, y Fargen Newydd, Hyfforddiant i 
Weithio a Hyfforddiaethau Cenedlaethol. 
 
P1 – Person ifanc sy’n ymgysylltu’n rhan-amser mewn addysg, 

hyfforddiant neu gyflogaeth. Mae ‘cyflogaeth’ yn cynnwys cyflogaeth 

am dâl, hunangyflogaeth a gwaith gwirfoddol di-dâl. Mae hyn yn 

cynnwys hyfforddiant neu gyflogaeth llawn amser a rhan-amser, os 

ystyrir mai dyna’r prif weithgarwch.  

 

Dylech gynnwys gweithgarwch pawb sy’n gadael gofal 12 a 24 mis ar 
ôl gadael y gofal hwnnw yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, os bu i 
blentyn adael gofal ar 27 Tachwedd 2017, dylid cynnwys 
gweithgarwch ar 27.11.18 a 27.11.19 yn ôl eu trefn.  
 
Dylech gynnwys pawb sy’n gadael gofal lle bo’r awdurdod lleol yn 
gweithio ar yr achos a bod y person ifanc yn cael cefnogaeth 
cynghorydd personol.  
 
Dylech hepgor pob un sy’n gadael gofal lle nad yw’r awdurdod lleol yn 
gweithio ar yr achos ac nad yw’r person ifanc yn cael cefnogaeth 
cynghorydd personol.  
 

Ar gyfer mesur a) ar gyfer blwyddyn adrodd 2018-19, dylech hepgor 
unrhyw rai sy’n gadael gofal a ddychwelodd i dderbyn gofal yn ystod 
2017-18  
 
Ar gyfer mesur (b), ar gyfer blwyddyn adrodd 2018-19, dylech hepgor 
unrhyw rai sy’n gadael gofal a ddychwelodd i dderbyn gofal yn ystod 
2017-18 neu 2016-17  

Cyfrifiad Rhifiadur (a): Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2017-18 a 
oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth ac yn parhau i gael 
cefnogaeth gan gynghorydd personol ar ddiwrnod pen-blwydd y 12fed 
mis ar ôl iddynt adael gofal  
 
Enwadur (a): Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2017-18  

 
Rhifiadur (b): Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2016-17 a 

oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth ac yn parhau i gael 
cefnogaeth gan gynghorydd personol ar ddiwrnod pen-blwydd y 24fed 
mis ar ôl iddynt adael gofal 
 
Enwadur (b): Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2016-17 

 

Mesur 35 Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn 
ystod y flwyddyn  
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Canllawiau Mae’r diffiniad o berson sy’n gadael gofal yn y Ddeddf fel a ganlyn:  
 
1. person ifanc categori 2 – rhywun sy’n 16 neu 17 oed, nad yw’n 

derbyn gofal gan yr awdurdod lleol ac a oedd yn blentyn categori 1;  
2. person ifanc categori 3 – rhywun a oedd yn blentyn categori 1 

neu’n blentyn categori 2 ond sydd bellach yn 18 oed neu’n hŷn hyd 
at 21 oed;  

3. person ifanc categori 4 yr oedd dyletswyddau awdurdod lleol tuag 
ato wedi dod i ben o dan gategorïau 2 neu 3 ond sydd am ail-
ymgysylltu at ddibenion rhaglen addysg neu hyfforddiant hyd nes y 
bydd yn 24 oed neu’n hŷn os yw’r rhaglen y mae’n rhan ohoni yn 
ymestyn y tu hwnt i’w ben-blwydd yn 25 oed. 

 
Ystyr plentyn categori 1 yw plentyn 16 neu 17 oed sydd wedi bod 
mewn gofal am gyfanswm o 13 wythnos ers ei ben-blwydd yn 14 oed 
ac sy’n dal i fod yng ngofal yr awdurdod lleol. 
 
Dan adran 55 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae person yn ddigartref 
os nad oes unrhyw lety ar gael i’r person ei feddiannu, yn y DU neu yn 
rhywle arall ac y mae gan y person hwnnw hawl gyfreithiol i’w 
feddiannu. Bydd person yn ddigartref hefyd os oes ganddo lety ond 
nad yw’n gallu cael mynediad iddo, neu os oes ganddo lety sy’n 
strwythur symudol (megis carafán neu gwch tŷ) ac nad oes unrhyw le 
y gellir ei leoli er mwyn darparu llety. Dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, 
mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cod canllawiau i awdurdodau 
lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd sy’n argymell y diffiniad 
ehangach canlynol o ‘ddigartrefedd’ at ddibenion cynllunio 
gwasanaeth:  
 
'Os nad oes gan berson lety neu os nad yw ei ddaliadaeth yn ddiogel'. 
Bydd enghreifftiau o bobl a gwmpesir gan y diffiniad hwn yn cynnwys 
pobl sy’n:  
  

 cysgu ar y stryd  

 byw mewn tai dros dro/heb ddiogelwch (ac eithrio tenantiaid 
sicr/byrddaliol sicr)  

 byw mewn hosteli tymor byr, llochesau nos, hosteli mynediad 
uniongyrchol  

 byw mewn llety gwely a brecwast  

 symud yn aml rhwng perthnasau/ffrindiau  

 sgwatio  

 methu ag aros yn eu cartref neu ddychwelyd i’w cartref 
oherwydd amodau gwael, gorlenwi, problemau fforddiadwyedd, 
trais domestig, aflonyddu, cam-drin meddyliol, corfforol a/neu 
rywiol, anaddas i anghenion corfforol ac ati  

 wynebu’r risg o golli eu cartref a heb lety arall addas am unrhyw 
reswm ee cam-drin domestig 

 gadael yr ysbyty, y ddalfa, carchar, y lluoedd arfog a 
sefydliadau eraill neu dai â chymorth heb gartref i fynd iddo  
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 gorfod gadael eu cartref ar gais teulu neu ffrindiau neu 
oherwydd tor-perthynas.  
 

Dylech gynnwys pob un sy’n gadael gofal os yw’r awdurdod lleol yn 
gweithio ar yr achos a bod y person ifanc yn cael cefnogaeth 
cynghorydd personol.  
 
Dylech hepgor pob un sy’n gadael gofal os nad yw’r awdurdod lleol yn 
gweithio ar yr achos ac nad yw’r person ifanc yn cael cefnogaeth 
cynghorydd personol.  
 

Cyfrifiad Rhifiadur: Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref 
yn ystod y flwyddyn  
 
Enwadur: Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd rhwng 16 a 24 oed ar 31 

Mawrth  

 

Bydd y data meintiol ar gyfer y mesurau perfformiad yn cael eu cyflwyno i 

Lywodraeth Cymru yn flynyddol drwy daenlenni Microsoft Excel; bydd y rhain yn cael 

eu dosbarthu i awdurdodau lleol gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi a 

byddant hefyd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  
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Pennod 3 – Canllawiau ar gyfer mesurau perfformiad ansoddol  

 

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol gasglu gwybodaeth ansoddol am bobl sy'n 

defnyddio eu gwasanaethau gofal cymdeithasol bob blwyddyn. Mae'r data ansoddol 

(mesurau perfformiad 1-17) i’w gasglu’n lleol a’i ddarparu’n genedlaethol i 

Lywodraeth Cymru mewn perthynas â darpariaeth gofal a chymorth, er bod rhai 

cwestiynau yn benodol i grwpiau o bobl.  

Mae casglu gwybodaeth ansoddol ar gyfer y mesurau perfformiad hyn yn un ffordd y 

gall awdurdod lleol glywed llais dinasyddion wrth gynllunio, datblygu a gwella gofal a 

chymorth. Yn ogystal â hyn, rhaid bod gan awdurdodau lleol brosesau ategol yn eu 

lle.  

 

Nid yw’r  broses o roi holiaduron i ddefnyddwyr yn darparu tystiolaeth nac yn rhoi 

sicrwydd ansawdd ar gyfer lleisiau dinasyddion mewn prosesau monitro contractau. 

Bydd angen ceisio cael sicrwydd ansawdd drwy gyfweliadau wyneb yn wyneb yn 

ymwneud â’r gofal a’r cymorth a gaiff unigolyn yn ei leoliad penodol yn unol ag 

argymhellion gwerthuso perfformiad AGC.  

Amseru 

 

Rhaid i awdurdodau lleol gasglu’r wybodaeth ansoddol hon yn ystod y cyfnod 
1 Medi i 31 Mawrth yn y flwyddyn ariannol y mae'n adrodd ynddi.  

 
Rhaid cyflwyno'r ymatebion i Lywodraeth Cymru bob mis Mai. Bydd yr union 
ddyddiad yn cael ei gadarnhau gan dîm y Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi.  
 

Poblogaeth: 

 

Gellir gofyn y cwestiynau i'r holl oedolion, plant, gofalwyr a rhieni sy'n cael 

gwasanaethau awdurdod lleol, nid yn unig y rheini sydd â chynllun gofal a chymorth 

neu ofalwyr sydd â chynllun cymorth.  

At ddibenion y ffurflen hon, rhaid gofyn cwestiynau gwahanol i wahanol grwpiau o 

bobl sy'n derbyn gofal a chymorth a gofalwyr sy’n derbyn cefnogaeth; y grwpiau hyn 

yw:  

 plant rhwng 7 a 17 oed, yn gynnwys gofalwyr ifanc;  

 pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed;  

 rhieni plant sy'n derbyn gwasanaethau;  

 gofalwyr 18 oed neu hŷn;  

 oedolion sy'n 18 oed neu'n hŷn (gan gynnwys oedolion mewn cartref gofal 

preswyl).  
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Grwpiau esempt:  

Rhaid i awdurdodau lleol beidio â chynnwys y bobl ganlynol:  

 pobl y gŵyr yr awdurdod eu bod yn yr ysbyty ond sy’n parhau i dderbyn 

cynllun gofal a chymorth yn ystod y cyfnod hwn;  

 pobl sydd heb y galluedd i roi eu caniatâd i ateb y cwestiynau. Dylai pob 

awdurdod lleol nodi'r bobl hynny nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i roi 

caniatâd gwybodus i gymryd rhan yn yr arolwg a’u tynnu o’r sampl;  

 pobl sy'n rhan o unrhyw ymchwiliad gweithredol ynghylch cwyn am y gofal a'r 

cymorth maent yn eu derbyn, naill ai drwy weithdrefn gwyno gwasanaethau 

cymdeithasol yr awdurdod lleol neu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru.  

 

Dewis y sampl:  

 

Penderfyniad i’r awdurdodau lleol yw dewis y sampl o bobl. Nid oes angen 

ymgysylltu ag isafswm o bobl, ond mae angen i’r awdurdodau lleol sicrhau eu bod yn 

cael darlun cyflawn sy'n cynrychioli safbwyntiau'r bobl yn eu hardal.  

 

Cod adnabod unigryw:  

 

Gall awdurdodau lleol ddewis a ydynt yn dymuno defnyddio cod adnabod unigryw i 

helpu i reoli’r broses arolygu. 

 

Dulliau: 

 

Gall y data gael eu casglu gan ddefnyddio ystod o ddulliau gwahanol, a allai 

gynnwys:  

 holiadur papur hunanlenwi;  

 arolwg ar-lein;  

 cyfweliadau ffôn;  

 cyfweliadau wyneb yn wyneb.  

Gall awdurdodau lleol ddewis unrhyw fformat er mwyn cyhoeddi'r arolwg. Fodd 
bynnag, os yw unigolyn yn gwneud cais i lenwi'r holiadur mewn fformat 
gwahanol, rhaid defnyddio fformat dewisol yr unigolyn hwnnw. 
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Cyhoeddir amrywiaeth o ddeunyddiau sydd eu hangen i gwblhau'r gwaith o 
gasglu data ar gyfer y mesurau perfformiad ansoddol ar wefan Llywodraeth 
Cymru:  http://llyw.cymru/topics/health/socialcare/well-
being/performance/?lang=cy  

Cafodd y deunyddiau hyn eu datblygu ar gyfer trefniadau arolwg 2016-17 ac 
mae modd eu haddasu i’w defnyddio gan awdurdodau lleol os ydynt yn 
dymuno hynny.  

 

Mae’r deunyddiau’n cynnwys:  

1. Llythyrau eglurhaol ar gyfer plant, rhieni, gofalwyr ac oedolion (ar gael yn y 

Gymraeg ac yn Saesneg a fformat hawdd ei ddarllen);  

2. Holiaduron papur; i blant, rhieni, gofalwyr ac oedolion (ar gael yn y Gymraeg 

ac yn Saesneg a fformat hawdd ei ddarllen);  

3. Sgriptiau cyfweliadau wyneb yn wyneb ar gyfer plant, rhieni, gofalwyr ac 

oedolion (ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg);  

4. Sgriptiau cyfweliadau ffôn ar gyfer plant, rhieni, gofalwyr ac oedolion (ar gael 

yn y Gymraeg ac yn Saesneg);  

5. Ask for Research – Cognitive testing of Social Services Performance 

Indicators in Wales: A Technical Report (ar gael yn Saesneg yn unig); 

6. Y cod ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau 

cymdeithasol (ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg).  

 

Ychwanegu cwestiynau atodol:  

 

 

Ni ddylid newid y cwestiynau presennol sydd wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru 

mewn unrhyw ffordd.  

 

Gellir ychwanegu cwestiynau atodol at yr arolwg os yw’r awdurdod lleol yn dymuno 

gwneud hynny. Rhaid ychwanegu unrhyw gwestiynau atodol ar ôl y cwestiynau 

cenedlaethol, ar ddiwedd yr arolwg.  

Rhaid i awdurdodau lleol drefnu i unrhyw gwestiynau atodol gael eu cyfieithu yn ôl yr 

angen.  

 

Adrodd yn ôl:  

http://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/performance/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/performance/?lang=en
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Rhaid i awdurdodau lleol roi cyfle i bobl ddweud eu stori ar gyfer eu hatebion ac 

iddynt ychwanegu unrhyw sylwadau penodol ynghylch eu profiad ar ôl pob cwestiwn, 

pa bynnag ffordd y caiff yr holiadur ei gyflwyno. Bydd y sylwadau hyn yn caniatáu i 

Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol nodi meysydd i'w gwella ac arfer da. Rhaid 

cyflwyno'r data a gesglir o'r sylwadau ychwanegol hyn i Lywodraeth Cymru fel rhan 

o’r datganiad. 

 

Storio a dychwelyd data i Lywodraeth Cymru  

 

Mae'n rhaid i holiaduron wedi'u cwblhau gael eu dychwelyd i’r awdurdodau lleol 

erbyn 31 Mawrth. Os bydd unrhyw ymatebion yn cael eu derbyn ar ôl 31 Mawrth 

rhaid i'r rhain gael eu defnyddio i lywio dealltwriaeth awdurdodau lleol o berfformiad 

a dylid eu storio a'u dileu fel y bo'n briodol. Ni ddylai'r rhain gael eu cyflwyno i 

Lywodraeth Cymru.  

 

Dylai gwiriadau dilysu gael eu cynnal gan awdurdodau lleol drwy gydol y broses o 

gofnodi data i sicrhau bod yr wybodaeth gywir yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth 

Cymru. Dylai awdurdodau lleol ddechrau cofnodi data a dilysu ymatebion cyn gynted 

ag y maent yn dod i law.  

 

Rhaid i awdurdodau lleol ddilyn safonau a phrotocolau rheoli gwybodaeth mewnol i 

storio a dileu pob holiadur yn ddiogel (yn dilyn eu prosesau dilysu) a data a gesglir 

yn sgil casglu'r data ansoddol; rhaid i awdurdodau lleol gydymffurfio hefyd â’r Ddeddf 

Diogelu Data, ac o 25 Mai 2018, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, er mwyn 

ymdrin â data personol yn deg ac yn gyfreithlon.  

 

 

Contractio elfennau o'r broses:  

 

Gall awdurdodau lleol gontractio unrhyw ran neu bob rhan o'r broses i sefydliadau 

trydydd parti. Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod y contractwyr allanol yn 

cydymffurfio â’r canllawiau a geir yn y ddogfen hon er mwyn sicrhau cysondeb 

ymhlith yr holl awdurdodau lleol.  

 

Rhaid i awdurdodau lleol hefyd sicrhau bod contractwyr allanol yn cydymffurfio ag 

unrhyw ganllawiau a safonau rheoli gwybodaeth sydd gan awdurdodau lleol yn 

ymwneud â rhannu a storio unrhyw fanylion personol am y bobl a ddewiswyd fel 

rhan o'r broses hon.  

 

 


