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Oedolion sy’n derbyn gofal a chymorth 2018-19 

Cefndir  

Y ffurflen ddata Oedolion sy’n derbyn gofal a chymorth fydd yr adnodd ar gyfer casglu data ar 

weithgareddau gwasanaethau cymdeithasol oedolion yn 2018-19. Bydd y data hwn yn darparu 

cyd-destun ochr yn ochr â’r mesurau perfformiad newydd. 

Dylai data gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru’n flynyddol, gan adlewyrchu holl ddata’r flwyddyn 

ariannol berthnasol. 

Nodiadau Cyfarwyddyd ar gwblhau a chyflwyno 

Dylai’r ffurflen Oedolion sy’n derbyn gofal a chymorth 2018-19 gael ei defnyddio i gofnodi data 

cyfanredol ar oedolion sy’n derbyn gofal a chymorth gan wasanaethau cymdeithasol awdurdodau 

lleol yn ystod y cyfnod rhwng 01/04/18 a 31/03/19. 

Bydd y ffurflen ddata Excel, Oedolion sy’n derbyn gofal a chymorth, yn cael ei hanfon at 

awdurdodau lleol ym mis Mawrth 2019.  

Cyffredinol 

Mae’r ffurflen hon yn casglu data ar oedolion a gofalwyr sy’n oedolion mewn perthynas â 

gwasanaethau cymdeithasol. 

Mae’r diffiniad o oedolion a gofalwyr yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 (y Ddeddf) fel a ganlyn: 

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

 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. 

Bydd y ffurflen hon yn bennaf yn cipio’r oedolion hynny sy’n derbyn gofal a chymorth sydd wedi’u 

hasesu trwy’r broses asesu newydd a amlinellir yn Rhan 3 (Asesu anghenion unigolion) o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Ni ystyrir bod person oedd â chynllun gofal a chymorth sydd wedi cau (ac nad yw’n derbyn unrhyw 

wasanaethau mwyach gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol) yn derbyn gofal a 
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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. Tynnir sylw at hyn yn y siart llif ar dudalen 2. 

Cod Ymarfer mewn perthynas â Rhan 2 (Swyddogaethau cyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Cod Ymarfer mewn perthynas â Rhan 3 (Asesu anghenion unigolion) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Cod Ymarfer mewn perthynas â Rhan 4 (Diwallu anghenion) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Cod Ymarfer mewn perthynas â Rhan 4 a 5 (Codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Cod Ymarfer mewn perthynas â Rhan 11 (Amrywiol a chyffredinol) o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

AA1 - Asesiadau 

Mae’r siart llif canlynol yn dangos sut mae’r prosesau asesu a chynllunio gofal o 
dan y Ddeddf yn gweithio at ddiben y ffurflen ddata hon: 
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1. Nifer yr oedolion a gafodd gyngor neu gynhorthwy gan y gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy yn ystod y flwyddyn 

Gall person dderbyn 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 neu gynllun 

cymorth ai peidio. 

Mae’r cod ymarfer a gyhoeddwyd o dan Ran 2 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol mewn perthynas â darparu gwybodaeth a 

chyngor ynghylch gofal a chymorth, a chynhorthwy i gael mynediad at ofal a chymorth, i bobl. 

Mae’r cod ymarfer yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r gwasanaeth gynnal asesiad cymesur a chofnodi 

cymaint â phosibl o ddata personol yn y set ddata graidd a chofnodi natur a chanlyniad ymholiad 

pan fo cyngor neu gynhorthwy yn cael ei gynnig. Mae mwy 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 trwy drafod a dadansoddi pum elfen yr Offeryn Asesu a 

Chymhwysedd Cenedlaethol. Mae’n hanfodol bod yr ymholwr yn deall beth sydd ar gael iddo ac yn 

cyfrannu at wneud penderfyniadau ynglŷn â’r hyn sy’n bwysig iddo a’r canlyniadau personol y mae 

am eu cyflawni. Wrth ddarparu cyngor, bydd hi’n ofynnol i’r darparwr gwasanaethau ddefnyddio’r 

Offeryn Asesu a Chymhwysedd Cenedlaethol i 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. Mae’r cyfrifoldeb dros y gweithgarwch a gynhelir yn cael ei 

rannu rhwng y cynorthwyydd a derbynnydd y cynhorthwy. Wrth ddarparu cynhorthwy, bydd angen 

asesiad hefyd 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. Trwy’r broses o gynnig cynhorthwy, cynhelir asesiad cymesur. 

Os cafodd oedolyn gyngor a/neu gynhorthwy mewn perthynas â’i ofal a’i gymorth ei hun neu ofal a 

chymorth ffrind/aelod o’r teulu, person sy’n derbyn gofal ganddo/eiriolwr gan y gwasanaeth 

gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy yn ystod y flwyddyn, dylai gael ei gyfrif. Ni ddylid cyfrif 

cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol. 

Os cafodd oedolyn gyngor a/neu gynhorthwy fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn, dim ond 

unwaith y dylai’r bobl hyn gael eu cyfrif. 

Nid oes angen gwahaniaethu rhwng cyngor a chynhorthwy; nid oes angen gwahanu cyngor a 

chynhorthwy. Y bwriad yw cipio cyngor a chynhorthwy wyneb yn wyneb, yn hytrach na pha gyngor 

a chynhorthwy mae oedolion yn cael mynediad atynt eu hunain, er enghraifft, trwy wefannau. 
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2. Nifer yr asesiadau o anghenion gofal a chymorth a gynhaliwyd yn ystod y 
flwyddyn 

Os yw’n ymddangos fod gan oedolyn o bosib anghenion gofal a chymorth, mae gan yr oedolyn 

hwnnw hawl i gael asesiad o’r anghenion hynny. Dylai’r asesiad a gynhelir fod yn gymesur â’r 

amgylchiadau a/neu’r angen.  

Ffrwyth y sgwrs rhwng yr unigolyn neu’r teulu a’r ymarferydd fydd yr asesiad, a bydd wedi’i 

gynllunio i nodi sut i ddiwallu anghenion gofal a chymorth. Yn aml, bydd y broses asesu’n dechrau 

pan fydd person yn cael mynediad at y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy. Ni ddylai 

mynediad at asesiad gael ei gyfyngu i fod yn hygyrch trwy’r gwasanaeth hwn yn unig. 

O’r gwasanaethau a ddarperir gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy, yr elfen 

wybodaeth yw’r unig un nad oes angen asesiad ar ei chyfer. Os rhoddir cyngor a/neu gynhorthwy, 

bydd asesiad o anghenion person wedi’i gynnal. 

Rhaid i’r broses asesu ganolbwyntio ar ddeall canlyniadau personol pob unigolyn, nodi’r risgiau 

iddyn nhw ac eraill, archwilio rhwystrau i gyflawni eu canlyniadau a’u cryfderau a’u galluoedd. 

Dylai’r ymarferydd gynnal asesiad sy’n gymesur â’r anghenion a’r amgylchiadau, ond dylai unrhyw 

asesiad terfynol gofnodi’r data craidd o leiaf ac ystyried y pum elfen i bennu cymhwysedd, fel yr 

amlinellir yn y cod ymarfer ar gyfer Rhan 3 o’r Ddeddf (Asesu anghenion unigolion). Gwneir 

penderfyniad ynglŷn ag a yw anghenion person yn golygu bod angen darparu gofal a chymorth er 

mwyn eu diwallu. 

Gall asesiad ddod i’r casgliad bod angen asesiad mwy cynhwysfawr. Yn aml, os bydd angen 

asesiad mwy cynhwysfawr, efallai y bydd angen i asesiad o ofal a chymorth gynnwys o leiaf un 

asesiad proffesiynol a fydd yn ategu’r data gofynnol sydd ei angen yn yr Offeryn Asesu a 

Chymhwysedd Cenedlaethol, a amlinellir yn fanylach yn ddiweddarach yn y cod ymarfer ar gyfer 

Rhan 3 o’r Ddeddf (Asesu Anghenion Unigolion).  

Dylech gyfrif pob asesiad o anghenion gofal a chymorth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, gan 

gynnwys y rhai y gofynnodd oedolyn amdanynt a’r rhai ar gyfer oedolion mewn sefydliadau diogel. 

Mae oedolyn mewn “sefydliad diogel” mewn perthynas â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) yn cyfeirio at oedolyn mewn carchardai, mangreoedd a gymeradwywyd neu lety 

mechnïaeth yng Nghymru (gan gynnwys y rhai dros 18 oed mewn llety cadw ieuenctid). 

Os bydd oedolyn oedd â chynllun gofal a chymorth sydd wedi cau (ac nad yw’n derbyn unrhyw 

wasanaethau mwyach gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol) yn cyflwyno’i hun 

am asesiad arall, dylai gael ei gyfrif fel person newydd. 

Os oes gan oedolyn anghenion gofal a chymorth a’i fod yn ofalwr hefyd, efallai y bydd yn cael 

asesiad o’i anghenion gofal a chymorth ac asesiad o’i anghenion cymorth fel gofalwr. Dylai gael ei 

gyfrif unwaith o dan yr eitem ddata hon am asesiad o anghenion gofal a chymorth ac unwaith o 

dan eitem ddata 3 am asesiad o anghenion cymorth. 

Os bydd person yn cael asesiad trwy’r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy, a bod 

angen asesiad mwy cynhwysfawr, dylai hwn gael ei gyfrif fel un asesiad. 
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2.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth 

Mae’r cod ymarfer mewn perthynas â Rhan 4 (Diwallu anghenion) o’r Ddeddf yn nodi bod rhaid i 

awdurdod lleol ddarparu ac adolygu cynlluniau gofal a chymorth ar gyfer pobl ag anghenion sy’n 

bodloni’r meini prawf cymhwysedd. 

Mae’n ofynnol i awdurdod lleol baratoi cynllun gofal a chymorth ar gyfer pobl y mae eu hanghenion 

yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd lle mae’r person hwnnw’n annhebygol o gyflawni ei 

ganlyniadau personol oni bai bod yr awdurdod lleol yn darparu neu’n trefnu gofal a chymorth i 

ddiwallu angen dynodedig. 

Mae cynllun gofal a chymorth (neu gynllun cymorth i ofalwyr) yn disgrifio anghenion y person a sut 

y cânt eu diwallu, ac mae’n cael ei ddatblygu a’i gytuno o ganlyniad i asesiad neu adolygiad. 

O’r asesiadau o anghenion gofal a chymorth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, dylech gyfrif y nifer 

a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth. 

3. Nifer yr asesiadau o anghenion cymorth gofalwyr a gynhaliwyd yn ystod y 
flwyddyn 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitemau data 2 a 2.1 yn berthnasol. 

Rhaid i awdurdodau lleol asesu a oes gan ofalwr anghenion cymorth (neu a yw’n debygol y bydd 

ganddo anghenion cymorth yn y dyfodol) ac, os felly, beth yw’r anghenion hynny. 

Mae’r ddyletswydd i asesu’n cael ei sbarduno os yw’n ymddangos i awdurdod lleol fod gan ofalwr o 

bosib anghenion cymorth. Mae’r ddyletswydd i asesu yn berthnasol beth bynnag yw barn yr 

awdurdod ar lefel y cymorth sydd ei angen ar y gofalwr neu’r adnoddau ariannol sydd ganddo neu 

adnoddau ariannol y person sydd angen gofal. 

Rhaid i’r asesiad gynnwys asesiad o’r graddau mae’r gofalwr yn gallu ac yn barod i ddarparu’r 

gofal a pharhau i ddarparu’r gofal, y canlyniadau mae’r gofalwr am eu cyflawni ac i ba raddau y 

gallai cymorth, gwasanaethau ataliol neu ddarparu gwybodaeth, cyngor neu gynhorthwy helpu i 

gyflawni’r canlyniadau dynodedig. Rhaid i’r asesiad ystyried hefyd a yw’r gofalwr yn gweithio neu’n 

dymuno gweithio ac a yw’n cymryd rhan neu’n dymuno cymryd rhan mewn gweithgareddau 

addysg, hyfforddiant neu hamdden. 

Dylech gyfrif pob asesiad o anghenion cymorth gofalwr, gan gynnwys y rhai y gofynnodd gofalwr 

amdanynt. 

Os bydd gofalwr oedd â chynllun cymorth sydd wedi cau (ac nad yw’n derbyn unrhyw 

wasanaethau mwyach gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol) yn cyflwyno’i hun 

am asesiad arall, dylai gael ei gyfrif fel person newydd. 

Os oes gan oedolyn anghenion gofal a chymorth a’i fod yn ofalwr hefyd, efallai y bydd yn cael 

asesiad o’i anghenion gofal a chymorth ac asesiad o’i anghenion cymorth fel gofalwr. Dylai gael ei 

gyfrif unwaith o dan yr eitem ddata hon am asesiad o anghenion cymorth ac unwaith o dan eitem 

ddata 2 am asesiad o anghenion gofal a chymorth. 
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Os bydd gofalwr yn cymryd rhan mewn asesiad trwy’r gwasanaeth, a bod asesiadau mwy 

cynhwysfawr neu arbenigol yn cael eu cynnal, dylai’r rhain gael eu cyfrif fel un asesiad. 

3.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arweiniodd at gynllun cymorth 

Wrth asesu anghenion gofal a chymorth person a darparu gwasanaethau i ddiwallu’r anghenion 

hynny, efallai y bydd awdurdod lleol yn darparu gwasanaethau i ofalwr y person hefyd, a dylai 

hynny gael ei gofnodi yng nghynllun cymorth y gofalwr. Gall cymorth i ofalwyr gynnwys darparu 

gofal a chymorth i’r person sy’n derbyn gofal ganddo, yn ogystal â darparu gwasanaethau penodol 

i ofalwyr, megis cymorth galw heibio neu gymorth dros y ffôn, gwasanaethau hamdden, cyfarpar 

neu hyfforddiant. 

O’r asesiadau o anghenion cymorth gofalwr a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, dylech gyfrif y nifer 

a arweiniodd at gynllun cymorth. 

4. Nifer yr asesiadau gofalwr a wrthodwyd gan ofalwyr yn ystod y flwyddyn 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitemau data 2 a 3 yn berthnasol. 

Rhaid i awdurdodau lleol gynnig asesiad i unrhyw ofalwr os yw’n ymddangos i’r awdurdod hwnnw 

fod gan y gofalwr o bosib anghenion cymorth. 

Rhaid i awdurdodau lleol gofnodi unrhyw wrthodiad i gael asesiad o anghenion. Mae hyn yn 

digwydd pan fo’r awdurdod lleol wedi cael gwybod nad yw’r gofalwr am dderbyn y cynnig i gael 

asesiad. 

Os bydd gofalwr 18 oed neu hŷn yn gwrthod asesiad, ni fydd y ddyletswydd i asesu yn berthnasol. 

Mae gan ofalwr sy’n gwrthod asesiad hawl i newid ei feddwl ac, os felly, rhaid i’r awdurdod lleol 

gynnal asesiad. Hefyd, rhaid i’r awdurdod lleol gynnig cynnal asesiad os yw’n fodlon bod 

amgylchiadau’r gofalwr wedi newid mewn ffordd sy’n golygu y byddai asesiad pellach o fudd i’r 

gofalwr. Unwaith eto, nid yw’n ofynnol i’r awdurdod lleol gynnal asesiad os bydd y gofalwr yn 

gwrthod. 

Dylech gyfrif nifer yr asesiadau gofalwyr a wrthodwyd gan ofalwyr yn ystod y flwyddyn.  

Os bydd gofalwr yn gwrthod asesiad fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn, dim ond unwaith y dylai 

gael ei gyfrif. 

5. Nifer yr asesiadau o anghenion gofal a chymorth oedolion a gynhaliwyd yn ystod 
y flwyddyn tra’u bod mewn sefydliad diogel 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitem ddata 2 yn berthnasol. 

Mae’r cyfrifoldeb dros anghenion gofal a chymorth oedolyn mewn sefydliad diogel yng Nghymru, 

ble bynnag yr oedd yr oedolyn hwnnw’n byw, naill ai yng Nghymru neu rywle arall, cyn iddo gael ei 

garcharu, yn cael ei ysgwyddo gan yr awdurdod lleol lle lleolir y ddarpariaeth.  

Rhaid i awdurdodau lleol asesu a diwallu anghenion gofal a chymorth pob oedolyn mewn sefydliad 

diogel, nid yn unig pan fyddant yn cael eu rhyddhau, ond pan fyddant wedi’u carcharu hefyd. Mae 
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adran 185 o’r Ddeddf yn cwmpasu oedolion 18 oed neu hŷn mewn carchardai, mangreoedd a 

gymeradwywyd, llety cadw ieuenctid neu lety mechnïaeth. 

Pan fo oedolyn yn symud i sefydliad diogel o awdurdod lleol arall, dylai’r asesiad cyntaf o 

anghenion gofal a chymorth gan yr awdurdod lleol sy’n derbyn gael ei gyfrif fel asesiad. Nid oes 

gwahaniaeth a yw’r oedolyn wedi symud o sefydliad diogel arall ai peidio. Dylai unrhyw asesiadau 

dilynol gan yr awdurdod lleol sy’n derbyn ar gyfer yr un oedolyn gael eu cyfrif fel ailasesiadau. 

Pan fo oedolyn yn symud i sefydliad diogel yn yr un awdurdod lleol, dylai’r asesiad cyntaf o 

anghenion gofal a chymorth gan yr awdurdod lleol gael ei gyfrif fel asesiad. Dylai unrhyw 

asesiadau dilynol gan yr awdurdod lleol ar gyfer yr un oedolyn gael eu cyfrif fel ailasesiadau. 

Ar gyfer yr oedolion hynny mewn sefydliad diogel yn unig, dylech gyfrif asesiad cyntaf yr oedolyn 

yn yr awdurdod lleol, gan ystyried unrhyw asesiadau a gynhaliwyd cyn iddo symud i’r sefydliad 

diogel. 

Bydd hyn yn is-set o eitem ddata 2. 

5.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth 

Os yw’n ofynnol i awdurdod lleol ddiwallu anghenion gofal a chymorth, rhaid iddo baratoi cynllun 

gofal a chymorth ar gyfer yr oedolyn dan sylw. Rhaid i’r cynllun gofal a chymorth gael ei ddatblygu 

mewn partneriaeth â’r oedolyn i sicrhau dealltwriaeth gytûn o sut y bydd yr anghenion yn cael eu 

diwallu a sut y bydd canlyniadau personol yn cael eu cyflawni.   

O’r asesiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, dylech gyfrif y nifer a arweiniodd at gynllun gofal 

a chymorth. 

6. Nifer y ceisiadau am ailasesiad o anghenion gofal a chymorth ac anghenion 
cymorth a wnaed gan oedolyn yn ystod y flwyddyn 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitemau data 2, 3 a 5 yn berthnasol. 

Mae gan unrhyw unigolyn ag anghenion gofal a chymorth yr hawl i gael asesiad yn seiliedig ar yr 

angen hwnnw, a dylai’r asesiad a gynhelir fod yn gymesur â’r cais a/neu’r angen. 

Os nad yw person yn derbyn gofal a chymorth yn dilyn asesiad a’i fod yn ailgyflwyno’i hun am 

asesiad arall, at ddibenion y ffurflen hon, gelwir yr asesiad hwn yn ailasesiad os yw person yn 

ailgyflwyno’i hun o fewn 12 mis i’r asesiad. Os bydd person yn ailgyflwyno’i hun ar ôl 12 mis, bydd 

yr asesiad hwnnw’n cael ei gyfrif fel asesiad newydd. 

Dylech gyfrif pob cais am ailasesiad o anghenion gofal a chymorth ac ailasesiad o anghenion 

cymorth a wneir gan yr oedolyn neu’r gofalwr ei hun, teulu neu rywun y mae’r unigolyn wedi’i nodi 

fel ei eiriolwr at ddibenion y broses asesu, gan gynnwys y ceisiadau hynny gan oedolion mewn 

sefydliad diogel.  

Peidiwch â chynnwys ailasesiadau ar gyfer oedolion â chynllun gofal a chymorth neu ofalwyr â 

chynllun cymorth sy’n digwydd yn ystod adolygiad. 

Os gwneir mwy nag un cais am ailasesiad ar gyfer yr un oedolyn, dylai pob cais gael eu cyfrif. 
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6.1 O’r rheini, nifer yr ailasesiadau a gynhaliwyd 

O’r ailasesiadau hynny o anghenion gofal a chymorth neu anghenion cymorth y gofynnodd 

oedolyn, gan gynnwys oedolion mewn sefydliad diogel, neu ofalwr amdanynt, dylech gyfrif y nifer a 

gynhaliwyd. 

Os na chynhaliwyd yr ailasesiad erbyn 31 Mawrth 2019, hyd yn oed os cafodd ei gynnal yn y 

flwyddyn ariannol ganlynol, ni ddylid cofnodi ei fod wedi’i gynnal yn ffurflen ddata 2018-19. 

6.2 O’r rheini, nifer yr ailasesiadau a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth neu 
gynllun cymorth 

O’r ailasesiadau hynny a gynhaliwyd, dylech gyfrif y nifer a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth 

neu gynllun cymorth i ofalwyr. 

Dylech gyfrif pob ailasesiad o anghenion gofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr y gofynnodd 

oedolyn neu ofalwr amdanynt ac a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth neu gynllun cymorth i 

ofalwyr, gan gynnwys yr ailasesiadau hynny y gofynnodd oedolion mewn sefydliad diogel 

amdanynt. 

7. Nifer y cynlluniau gofal a chymorth a’r cynlluniau cymorth a adolygwyd yn ystod 
y flwyddyn 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitemau data 2, 3 a 5 yn berthnasol. 

Rhaid i awdurdodau lleol adolygu cynlluniau gofal a chymorth i ddeall a yw darpariaeth y gofal a’r 

cymorth hwnnw’n diwallu anghenion dynodedig yr unigolyn ac i ystyried a yw ei anghenion wedi 

newid. Mae adolygu’r cynllun gofal a chymorth yn broses lle mae’r ymarferwyr a’r unigolyn a/neu’r 

teulu yn ystyried pa mor effeithiol oedd y cynllun gofal a chymorth o ran helpu’r person i gyflawni ei 

ganlyniadau llesiant dynodedig. 

Yn ystod adolygiad, efallai y bydd hi’n amlwg bod newid mawr wedi bod yn anghenion neu 

amgylchiadau’r unigolyn neu’r teulu. Efallai y bydd angen i’r person gael ailasesiad ac efallai y 

bydd angen diweddaru’r cynllun gofal a chymorth i sicrhau bod y gwasanaethau yn y cynllun yn 

diwallu anghenion a chanlyniadau’r person. Dylai hyn gael ei drin fel rhan o’r adolygiad. 

Rhaid i gynlluniau gofal a chymorth gynnwys dyddiad terfyn clir, i’w gytuno gyda’r unigolyn a/neu’r 

teulu, ar gyfer adolygu’r cynllun ond, yn achos oedolyn, dylai’r adolygiad gael ei gynnal o fewn 12 

mis. 

Dylech gyfrif pob cynllun gofal a chymorth a adolygwyd, gan gynnwys y rhai ar gyfer oedolion 

mewn sefydliad diogel a chynlluniau cymorth i ofalwyr.  

Os cafodd cynllun gofal a chymorth person ei adolygu fwy nag unwaith, Dylech gyfrif pob 

adolygiad. 

7.1 O’r rheini, nifer y cynlluniau a adolygwyd o fewn amserlenni cytunedig 

Rhaid bod gan bob cynllun gofal a chymorth ddyddiad adolygu. Rhaid i’r dyddiad hwn gael ei 

gytuno neu ei osod ar ddechrau’r cynllun gofal a chymorth a phob adolygiad dilynol. Rhaid i gynllun 

gofal a chymorth gael ei adolygu o fewn cyfnod a gytunir rhwng yr awdurdod lleol a’r person y 
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mae’r cynllun ar ei gyfer ac unrhyw berson y mae’n ofynnol i’r awdurdod lleol ei gynnwys yn y 

gwaith o baratoi ac adolygu’r cynllun gofal a chymorth. Bydd y dyddiad adolygu’n unigryw i bob 

person. 

O’r cynlluniau a adolygwyd yn ystod y flwyddyn, dylech gyfrif y nifer a adolygwyd o fewn 

amserlenni cytunedig, gan gynnwys y rhai ar gyfer oedolion mewn sefydliad diogel a chynlluniau 

cymorth i ofalwyr. 

Os cafodd cynllun gofal a chymorth person ei adolygu fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn, Dylech 

gyfrif pob adolygiad. 

8. Nifer y ceisiadau am adolygiad o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau 
cymorth i ofalwyr cyn dyddiadau terfyn cytunedig a wnaed gan oedolyn yn ystod y 
flwyddyn 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitem ddata 10 yn berthnasol. 

Rhaid i awdurdodau lleol adolygu cynlluniau gofal a chymorth i ddeall a yw darpariaeth y gofal a’r 

cymorth hwnnw’n diwallu anghenion dynodedig yr unigolyn ac i ystyried a yw ei anghenion wedi 

newid. Rhaid i gynlluniau gofal a chymorth gynnwys dyddiad terfyn clir, i’w gytuno gyda’r unigolyn 

a/neu’r teulu, ar gyfer adolygu’r cynllun. 

Os yw’n ymddangos i’r awdurdod lleol nad yw’r cynllun gofal a chymorth yn diwallu anghenion 

asesedig, rhaid i’r awdurdod lleol gynnal adolygiad, beth bynnag yw’r dydd iad adolygu cytunedig. 

Gall hyn fod ar gais yr unigolyn neu unrhyw berson ag awdurdod i weithredu ar ei ran. 

Dylech gyfrif pob cais am adolygiad o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth i ofalwyr 

cyn y dyddiad terfyn cytunedig y gofynnodd yr oedolyn neu’r gofalwr ei hun neu’r teulu amdanynt, 

gan gynnwys y rhai ar gyfer oedolion mewn sefydliad diogel. 

8.1 O’r rheini, nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd 

O’r ceisiadau am adolygiadau o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth i ofalwyr cyn y 

dyddiad adolygu cytunedig a wnaed gan oedolyn, dylech gyfrif y nifer a gynhaliwyd. 

AA2 – Oedolion sy’n derbyn gwasanaethau 

Mae’r adran hon yn cipio gwybodaeth am oedolion sydd â chynllun gofal a chymorth. Mae’n 

ofynnol i awdurdod lleol baratoi cynllun gofal a chymorth ar gyfer pobl y mae eu hanghenion yn 

bodloni’r meini prawf cymhwysedd lle mae’r person hwnnw’n annhebygol o gyflawni ei ganlyniadau 

personol oni bai bod yr awdurdod lleol yn darparu neu’n trefnu gofal a chymorth i ddiwallu angen 

dynodedig.  

Mae cynllun gofal a chymorth (neu gynllun cymorth i ofalwyr) yn disgrifio anghenion y person a sut 

y cânt eu diwallu, ac mae’n cael ei ddatblygu a’i gytuno o ganlyniad i asesiad neu adolygiad. 
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9. Nifer yr oedolion a dderbyniodd wasanaeth a ddarparwyd trwy fenter 
gymdeithasol, cwmni cydweithredol, gwasanaeth dan arweiniad defnyddiwr neu 
sefydliad trydydd sector yn ystod y flwyddyn 

Mae Rhan 2, adran 16 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi 

dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo datblygiad, yn eu hardal, sefydliadau dielw i ddarparu 

gofal a chymorth a chymorth i ofalwyr, a gwasanaethau ataliol. Mae’r modelau hyn yn cynnwys 

mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, trefniadau cydweithredol, gwasanaethau dan 

arweiniad defnyddiwr a’r trydydd sector. 

Ystyr “menter gymdeithasol” yw sefydliad y mae ei weithgareddau’n rhai y byddai person yn 

ystyried eu bod yn cael eu cynnal er budd cymdeithas (“ei amcanion  cymdeithasol”), ac sy’n–  

(a) cynhyrchu’r rhan fwyaf o’i incwm trwy fusnes neu fasnach,  

(b) ail-fuddsoddi’r rhan fwyaf o’i elw yn ei amcanion cymdeithasol,  

(c) annibynnol ar unrhyw awdurdod cyhoeddus,   

(d) cael ei reoli a’i redeg mewn ffordd sy’n gyson â’i amcanion cymdeithasol. 

Mae sefydliad, neu’r sefydliad sy’n gwneud y trefniadau, yn “cwmni cydweithredol” os yw’n 

cydymffurfio’n ddigonol â’r egwyddorion canlynol:  

(a) ei fod yn ymreolaethol, 

(b) ei fod yn cynnig aelodaeth wirfoddol, 

(c) ei fod yn ceisio diwallu anghenion a dyheadau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol 

cyffredin,  

(d) ei fod mewn cydberchnogaeth,   

(e) ei fod yn cael ei reoli’n ddemocrataidd. 

Ystyr “sefydliad dan arweiniad defnyddiwr” yw sefydliad a reolir gan y bobl y mae’r sefydliad yn eu 

cynrychioli neu’n darparu gwasanaeth iddynt.  

Ystyr “sefydliad trydydd sector” yw sefydliad y gall person ystyried ei fod yn bodoli yn gyfan gwbl 

neu’n rhannol i ddarparu budd i gymdeithas.  

Mae’r cod ymarfer a gyhoeddwyd o dan Ran 2 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) yn cyfeirio at fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, gwasanaethau dan arweiniad 

defnyddiwr a’r trydydd sector. 

Ar gyfer yr oedolion hynny sydd â chynllun gofal a chymorth, dylech gyfrif y nifer a dderbyniodd 

wasanaeth trwy fenter gymdeithasol, cwmni cydweithredol (neu drefniadau cydweithredol), 

gwasanaeth dan arweiniad defnyddiwr neu sefydliad trydydd sector. 

10. Nifer yr oedolion a dderbyniodd ofal a chymorth a oedd mewn cyflogaeth yn 
ystod y flwyddyn 

Dylech gyfrif nifer yr oedolion 18-64 oed sydd â chynllun gofal a chymorth a oedd mewn cyflogaeth 

fel gweithiwr cyflogedig neu’n hunangyflogedig adeg yr adolygiad diweddaraf o gynllun gofal a 

chymorth yn ystod y flwyddyn. 
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Ystyr ‘gweithiwr cyflogedig’ yw rhywun sy’n gweithio i gwmni, sefydliad cymunedol neu wirfoddol, 

cyngor neu sefydliad arall ac sy’n ennill yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu Gyflog Byw ar gyfer 

oedolion 25 oed a hŷn) o leiaf. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n gweithio mewn cyflogaeth dan 

gymorth (h.y. y rhai sy’n derbyn cymorth gan asiantaeth arbenigol i gadw eu swydd) sy’n ennill yr 

Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu Gyflog Byw) o leiaf. 

Mae ‘hunangyflogedig’ yn cael ei ddiffinio fel y rhai sy’n gweithio iddyn nhw eu hunain ac sy’n talu 

eu Hyswiriant Gwladol eu hunain. Dylai hyn hefyd gynnwys gweithwyr teulu nad ydynt yn cael eu 

talu (h.y. y rhai sy’n gwneud gwaith heb gael eu talu i fusnes sy’n eiddo iddyn nhw neu berthynas).  

Peidiwch â chynnwys gwaith gwirfoddol. 

Bydd hyn yn cynnwys y rhai mewn sefydliad diogel a gofalwyr â chynllun cymorth. 

11. Nifer yr oedolion â chynllun gofal a chymorth a dderbyniodd y gwasanaethau 
canlynol yn ystod y flwyddyn:      

Gofal cartref 

Gofal dydd  

Gofal seibiant 

Ailalluogi 

Cyfarpar 

Addasiadau 

Taliadau uniongyrchol 

Llety â chymorth 

Llety gwarchod 

Lleoliadau oedolion 

Cartrefi gofal oedolion (heb nyrsio) 

Cartrefi gofal oedolion gyda nyrsio 

Teleofal 

Eiriolaeth 

Cyfleoedd hamdden a dysgu gydol oes 

Arall 

Yn ôl grŵp oedran: 

18-24, 25-64, 65-74, 75-84 a 85+ 

Dylech gyfrif nifer yr oedolion a dderbyniodd wasanaeth ym mhob grŵp oedran yn ystod y 

flwyddyn. Cofiwch gynnwys yr oedolion hynny mewn sefydliad diogel a gofalwyr. 

Os derbyniodd yr oedolyn fwy nag un gwasanaeth (e.e. gofal dydd a gofal cartref), dylech gofnodi’r 

oedolyn unwaith ym mhob un o’r categorïau perthnasol e.e. unwaith yn y categori gofal dydd ac 

unwaith yn y categori gofal cartref. Os derbyniodd yr oedolyn fwy nag un o’r un gwasanaeth (e.e. 

gofal cartref ddwywaith yr wythnos), dim ond unwaith y dylech gofnodi’r oedolyn yn y categori 

hwnnw (e.e. unwaith yn y categori gofal cartref).  

I gael ei gynnwys fel oedolyn sydd wedi derbyn unrhyw un o’r gwasanaethau uchod, rhaid bod y 

gwasanaeth wedi’i nodi yng nghynllun gofal a chymorth yr oedolyn neu gynllun cymorth i ofalwyr. 

Dylech gynnwys y gwasanaethau hynny a drefnwyd neu a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol. 
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Gofal cartref - Gwasanaethau ymarferol sy’n helpu’r person i weithredu mor annibynnol â phosibl 

a/neu barhau i fyw yn ei gartref ei hun. Peidiwch â chynnwys gwasanaethau ail-alluogi a ddarperir 

yng nghartref person; dylai hyn gael ei gofnodi fel ail-alluogi. 

Gofal dydd – Presenoldeb mewn canolfan ddydd ar gyfer gofal a/neu brydau bwyd.  

Gofal seibiant – Gofal a ddarperir gan yr awdurdod lleol i ddarparu seibiant i’r gofalwr/gofalwyr a’r 

person sy’n derbyn gofal. Dylai cyfnod y gofal fod yn un noson o leiaf, ond ni ddylai bara mwy na 3 

mis.  

Ailalluogi - Y bwriad yw adfer ac ail-alluogi person i ennill sgiliau a galluoedd a oedd ganddo yn 

flaenorol er mwyn ei helpu i ddychwelyd i fod yn annibynnol yn ei gartref ei hun. Gall ail-alluogi 

ddigwydd mewn lleoliad gofal cartref (er enghraifft, trwy wasanaeth cam i fyny, cam i lawr) neu yn y 

gymuned (gan gynnwys cartref yr oedolyn). Os darperir ail-alluogi fel lleoliadau preswyl tymor byr 

ac os bydd y broses adsefydlu’n para mwy na 6 mis, dylai hyn gael ei gofnodi fel gofal preswyl. 

Cyfarpar – Eitemau o gyfarpar y mae gan yr awdurdod rwymedigaeth i’w hadolygu’n flynyddol a 

chynnwys yr awdurdod mewn ymrwymiad ariannol parhaus i gynnal neu wasanaethu’r cyfarpar. 

Mae hyn hefyd yn cynnwys unrhyw gyfarpar a roddwyd yng nghyd-destun pecyn ehangach, a gall 

gynnwys comodau, cyfarpar cerdded, cadeiriau olwyn, gwelyau arbennig, cyfarpar cegin (dyfeisiau 

dal, cyfarpar coginio addas) ac ati.   

Addasiadau – Eitemau o addasiadau y mae gan yr awdurdod rwymedigaeth i’w hadolygu’n 

flynyddol a chynnwys yr awdurdod mewn ymrwymiad ariannol parhaus i’w cynnal. Mae hyn hefyd 

yn cynnwys unrhyw addasiadau a roddwyd yng nghyd-destun pecyn ehangach. Ystyr addasiadau 

yw newidiadau parhaol neu sefydlog i wneud cartrefi’n fwy addas i’r bobl sy’n byw ynddynt. 

Taliadau uniongyrchol – Taliadau ariannol a wneir gan awdurdodau lleol yn uniongyrchol i 

oedolion ar gyfer prynu gwasanaethau cymdeithasol. 

Llety â chymorth – Gofal 24 awr i bobl yn eu cartref eu hunain y mae ganddynt gytundeb 

tenantiaeth ar ei gyfer. 

Llety gwarchod – Cynlluniau tai gwarchod, gyda warden efallai, sy’n darparu help mewn 

argyfwng, 24 awr y dydd, trwy system larwm. Mae’r tai yn rhai annibynnol fel arfer, gydag 

ardaloedd cymunedol yn aml, ac mae cynlluniau’n cynnal digwyddiadau cymdeithasol i’r 

preswylwyr. 

Lleoliadau oedolion – Darparu llety a chymorth i un, dau neu, o dan amgylchiadau eithriadol, tri 

oedolyn a leolir gyda chytundeb Cynllun Lleoli Oedolion. 

Cartrefi gofal oedolion (heb nyrsio) – Yn cynnwys: 

Cartrefi gofal preswyl awdurdod lleol – Sefydliadau a reolir gan awdurdod lleol ac sy’n darparu llety 

a gofal personol fel y’i diffinnir yn Neddf Gofal 2000. Nid yw’n cynnwys pobl sy’n derbyn gofal 

seibiant fel cyfres o gyfnodau seibiant tymor byr.  

Cartrefi gofal y sector annibynnol dan gontract – Sefydliadau a reolir yn breifat ac sy’n darparu llety 

a gofal personol. 
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Cartrefi gofal oedolion gyda nyrsio – Yn cynnwys: 

Cartrefi gofal nyrsio a ariennir gan awdurdod lleol – Sefydliadau a ariennir gan awdurdod lleol ac 

sy’n darparu llety a gofal personol a nyrsio fel y’u diffinnir yn Neddf Gofal 2000. Nid yw’n cynnwys 

pobl sy’n derbyn gofal seibiant fel cyfres o gyfnodau seibiant tymor byr. 

Cartrefi gofal y sector annibynnol dan gontract sy’n derbyn gofal nyrsio - Sefydliadau a reolir yn 

breifat ac sy’n darparu llety a gofal personol a nyrsio. 

Teleofal – Dull monitro awtomatig, parhaus, o bell ar gyfer argyfyngau bywyd go iawn a 

newidiadau i ffordd o fyw dros amser i reoli risgiau sy’n gysylltiedig â byw’n annibynnol. Gall y 

gwasanaeth hwn gael ei ddarparu yn y cartref neu mewn cymunedau a bydd yn darparu 

hysbysiadau brys o ddigwyddiadau andwyol a newidiadau mewn ymddygiad neu batrymau bob 

dydd a all ragfynegi dechrau problem bosibl. Mae teleofal yn defnyddio cyfuniad o larymau, 

synwyryddion a chyfarpar arall i ganfod cwympiadau a digwyddiadau andwyol eraill. 

Eiriolaeth - Cynhorthwy (trwy gynrychiolaeth neu fel arall) i bobl at ddibenion yn ymwneud â’u 

gofal a’u cymorth. Rhaid i awdurdodau lleol drefnu eiriolwr annibynnol i hwyluso cynnwys unigolyn 

lle bydd yr unigolyn hwnnw ond yn gallu goresgyn y rhwystrau i gymryd rhan lawn yn y broses o 

bennu, adolygu a diwallu ei anghenion gofal a chymorth os bydd unigolyn priodol ar gael i gefnogi 

a chynrychioli barn, dymuniadau a theimladau’r unigolyn hwnnw, ac nad yw unigolyn priodol o’r 

fath ar gael. 

Cyfleoedd hamdden a dysgu gydol oes – Unrhyw fath o ddarpariaeth gwasanaethau neu 

gymorth a ddarperir neu a drefnir gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol i alluogi 

pobl i gyflawni eu canlyniadau llesiant personol fel y’u diffinnir yn eu cynllun gofal a chymorth. 

Gallai hyn gynnwys gweithgareddau i helpu i hyrwyddo iechyd a llesiant emosiynol da, darparu 

cyfle i ddilyn hobi neu ddiddordeb neu helpu i gadw swydd neu wella cyflogadwyedd.   

Arall – Nodwch y tri math o wasanaeth mwyaf cyffredin a gipir o dan y categori hwn gan 

ddefnyddio’r bocs sylwadau “Cyfanswm 18 oed a hŷn”. 

Ni ddylai pobl sy’n derbyn cymorth yn y gymuned trwy’r cynllun ‘Gofal ychwanegol’, neu gynlluniau 

tebyg eraill, gael eu cynnwys oni bai bod y gyllideb gwasanaethau cymdeithasol yn cyfrannu at 

gost y gwasanaeth hwn. 

Ni ddylid cynnwys y gwasanaethau canlynol: 

 Darparu gwybodaeth, cyngor neu gynhorthwy yn unig 

 Bathodynnau cerbyd 

 Ychwanegu person at gofrestr anabledd 

Rhaid i wasanaethau gael eu cofnodi yn ôl grŵp oedran (18-24, 25-64, 65-74, 75-84 a 85+). Dylai 

hyn fod yn seiliedig ar oedran ar ddiwedd y cyfnod adrodd (h.y. ar 31 Mawrth). 
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AA3 – Oedolion y codir ffioedd arnynt am ofal a chymorth  

12. Nifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm ffi wythnosol tuag at gost gofal a 
chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddyn 

Os bydd awdurdod lleol yn dewis codi ffi am ofal a chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl, 

mae rheoliadau’n pennu’r uchafswm y gall awdurdod lleol ei godi ar berson. 

Wrth bennu ffi, neu gyfraniad neu ad-daliad mewn cysylltiad â thaliadau uniongyrchol, ni ddylai 

awdurdodau lleol godi ffi ar berson sy’n derbyn gofal a chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl 

sy’n uwch na’r uchafswm ffi wythnosol ar gyfer yr holl ofal a chymorth nad yw’n ofal a chymorth 

preswyl y mae’n ei dderbyn. Mae Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffi) (Cymru) 2015 yn 

cynnwys y gofyniad hwn ac yn gosod lefel yr uchafswm ffi. 

Ni all awdurdodau lleol godi ffi ar dderbynnydd gofal a chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl 

sy’n uwch na’r uchafswm ffi hwn mewn wythnos, beth bynnag yw maint a chost y pecyn gofal a 

chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl sydd ganddo. Mae hyn yn berthnasol hefyd os yw 

person yn derbyn gwasanaethau deuol h.y. gofal a chymorth a ddarperir neu a drefnir gan ei 

awdurdod lleol a gofal a chymorth a ddarperir trwy daliadau uniongyrchol. Ni ddylai cyfanswm 

unrhyw ffi a godir ar gyfer y ddau wasanaeth fod yn uwch na’r uchafswm ffi wythnosol. 

Dylech gyfrif nifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm ffi wythnosol, neu gyfraniad neu ad-daliad 

mewn cysylltiad â thaliadau uniongyrchol ar lefel yr uchafswm ffi wythnosol, tuag at gost gofal a 

chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl, o leiaf unwaith yn ystod y flwyddyn. 

Bydd hyn yn cynnwys y rhai mewn sefydliad diogel a gofalwyr â chynllun cymorth. 

Ar hyn o bryd, yr uchafswm ffi wythnosol, neu’r cyfraniad neu’r ad-daliad mewn cysylltiad â 

thaliadau uniongyrchol, tuag at gost gofal a chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl yw £80 yr 

wythnos. 

Os talodd yr oedolyn yr uchafswm ffi wythnosol, neu’r cyfraniad neu’r ad-daliad mewn cysylltiad â 

thaliadau uniongyrchol, tuag at gost gofal a chymorth nad yw’n ofal a chymorth preswyl ar fwy nag 

un achlysur, dim ond unwaith y dylech gyfrif yr oedolyn. 

13. Nifer yr oedolion a dalodd gyfradd safonol am ofal a chymorth neu gymorth i 
ofalwyr yn ystod y flwyddyn 

Mae adran 69 o’r Ddeddf yn caniatáu i awdurdodau lleol godi cyfradd safonol isel am ddarparu neu 

drefnu gwasanaethau ataliol neu gynhorthwy. Fel arfer, byddai cyfraddau safonol ar gyfer gofal a 

chymorth, sy’n dasgau y byddai person yn eu cyflawni fel arfer fel rhan o’i fywyd bob dydd, megis 

paratoi bwyd neu olchi dillad. Mewn rhai achosion, efallai mai dyma’r unig ofal a chymorth mae 

person yn ei dderbyn, ac efallai na fydd ganddo gynllun gofal a chymorth. 

Dylech gyfrif nifer yr oedolion a dalodd gyfradd safonol am ofal a chymorth o leiaf unwaith yn ystod 

y flwyddyn. 

Bydd hyn yn cynnwys y rhai mewn sefydliad diogel a gofalwyr â chynllun cymorth. 
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Os talodd yr oedolyn gyfradd safonol am fwy nag un gwasanaeth (e.e. paratoi bwyd a golchi 

dillad), dylech gyfrif yr oedolyn fwy nag unwaith. Os talodd yr oedolyn gyfradd safonol am fwy nag 

un o’r un gwasanaeth (e.e. paratoi bwyd ddwywaith yr wythnos), dim ond unwaith y dylech gyfrif yr 

oedolyn. 

14. Nifer yr oedolion y codwyd ffi arnynt am ofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr 
(yn ôl y math o wasanaeth gofal a chymorth ac oedran) yn ystod y flwyddyn 

Mae’r canllawiau a nodwyd ar gyfer eitem ddata 11 yn berthnasol. 

Dylech gyfrif nifer yr oedolion a dalodd gyfraniad tuag at y gofal a’r cymorth a dderbyniwyd yn 

ystod y flwyddyn. Mae hyn yn cael ei gofnodi yn ôl y math o wasanaeth gofal a chymorth ac 

oedran. 

Cofiwch gynnwys y rhai mewn sefydliad diogel a gofalwyr â chynllun cymorth. 

Math o ofal a chymorth: 

Gofal cartref 

Gofal dydd  

Gofal seibiant 

Ailalluogi 

Cyfarpar 

Addasiadau 

Taliadau uniongyrchol 

Llety â chymorth 

Llety gwarchod 

Lleoliadau oedolion 

Cartrefi gofal oedolion (heb nyrsio) 

Cartrefi gofal oedolion gyda nyrsio 

Teleofal 

Eiriolaeth 

Cyfleoedd hamdden a dysgu gydol oes 

Arall 

Rhaid i wasanaethau gael eu cofnodi yn ôl grŵp oedran (18-64 a 65+). Dylai hyn fod yn seiliedig ar 

oedran ar ddiwedd y cyfnod adrodd (h.y. ar 31 Mawrth). 

Os talodd yr oedolyn gyfraniad am fwy nag un gwasanaeth (e.e. gofal dydd a gofal cartref), dylech 

gyfrif yr oedolyn fwy nag unwaith. Os talodd yr oedolyn am fwy nag un o’r un gwasanaeth (e.e. 

gofal cartref ddwywaith yr wythnos), dim ond unwaith y dylech gyfrif yr oedolyn. 

  

https://www.afonwales.org.uk/
mailto:ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru


Mae angen lanlwytho/dilysu/cyflwyno’r Afon ffurflen erbyn 24 Mai 2019    Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y 
cynnwys- Ffoniwch: 0300 025 1274 E-bost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru 

16 

 
 

 
  







Nodwch ebost y swyddog cyswllt

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu y data yma. 

Cofnodwch enw'r prif swyddog cyswllt sy'n ymwneud â'r ffurflen hon

Mae canllawiau wedi'u cynnwys i'ch helpu chi i lenwi'r ffurflen

GWYBODAETH AM Y DARPARWR

Cyfanswm Oedolion 2018-19

https://www.afonwales.org.uk/

Anfonwch y daenlen wedi’i chwblhau a Llywodraeth Cymru trwy sustem Afon erbyn 26 Mai 2019

Ferswn 1

Dewiswch eich iaith penodol / Choose your preferred language

Dewiswch eich awdurdod o'r rhestr a ddarparwyd

Cofnodwch rif ffôn y swyddog cyswllt yma

Cysylltiadau

Byrdwn wrth ymateb arolygon

OC3 - Oedolion a godir am ofal a chymorth

OC2 - Oedolion sy'n derbyn gwasanaethau

OC1 - Asesiadau

5%

0%

0%

67%

5%

Clicio fan hyn i ddechrau cwblhau'r ffurflen

Wedi ei gwblhauDolennau ffurflen

Lleoliad 0%

DILYSU
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Cyfanswm Oedolion 2018-19

Canllawiau cyffredinol ar sut i gwblhau'r ffurflen

LLYWIO

Defnyddiwch y cysylltiadau a ddarperir er mwyn symud o un adran i'r llall

Er enghraifft, cliciwch y ddolen i fynd i CO1 Byrdwn wrth ymateb arolygon

Er enghraifft, cliciwch y ddolen 'Nôl i'r Hafan' i fynd yn ôl i'r hafan

CELLOEDD LLE Y DISGWILIR I CHI DARPARU EITEMAU DATA

Lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data yn las golau



!



Mae blwch melyn wedi ei ddarparu mewn bob tabl ar gyfer sylwadau. Os oes eitemau data ar goll, mae angen ychwanegu 

sylwadau i'r daenlen. 

Bydd eitemau data sy'n torri rheol ddilysu yn goch.

Bydd eitemau data sy'n llwyddo yn y dilysu yn cael eu lliwio'n wyrdd

Bydd eitemau data sydd ar goll gyda sylwad wedi ei roi, neu eitemau data gyda sylwad i esbonio gwall dilysiant yn cael 

eu lliwio'n ambr

Byrdwn wrth ymateb arolygon

Mae cam cyntaf y broses ddilysu yn chwilio am wallau sylfaenol. Mae’r rhain wedi’u nodi yng ngholofn D1/D2 ar y daenlen. Rhaid 

dileu’r gwallau hyn cyn cyflwyno’r daenlen.

Yn ôl at yr Hafan

DILYSU

Pan gewch y daenlen, lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data:

Os nad oes modd i chi ddarparu unrhyw eitem ddata, gadewch y gell YN WAG.  Peidiwch nodi unrhyw eiriau (Amherthnasol neu Heb eu 

casglu ac ati) yn unrhyw gell heblaw am y celloedd sylwadau.  Byddwn yn cymryd yn ganiataol fod sero mewn unrhyw gell yn dynodi'r 

rhif sero am yr eitem ddata hon.

Mae rhai celloedd yn deillio gwerthoedd o eitemau data eraill.  Lliwir y celloedd hyn gyda llwyd tywyll.  Ni chaniateir i chi 

fewnosod data yn y celloedd hyn.

Bydd rhai eitemau data’n cael eu poblogi o gasgliadau eraill. Ni fyddwch yn cael cofnodi data yn y celloedd hyn. Mae’r 

celloedd hyn wedi eu lliwio’n llwyd golau.
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Gradd y staff Oriau wedi’u cymryd

a

1 Band 1   £11,500 - £19,999 

2 Band 2   £20,000 - £26,999 

3 Band 3   £27,000 - £33,999 

4 Band 4   £34,000 - £53,999 

5 Band 5   £54,000+                   

b

• Casglu, coladu, dadansoddi ac agregu cofnodion ffigyrau sydd angen;

• Llenwi, gwirio, diwygio, adolygu ac, ar ôl ei gwblhau, cymeradwyo’r ffurflen; ac

• Anfon y ffurflen i’r Llywodraeth Cymru. 

Cynhwyswch amser sydd wedi’i dreulio ar weithgareddau yn darparu ac anfon y ffurflen hon, megis:

• Adalw a chadw’r ffurflen wag;

Yn ôl at yr Hafan

OC1Byrdwn wrth ymateb arolygon

Mae’r Llywodraeth Cymru yn monitro’r baich ar awdurdodau lleol sy’n cwblhau’r ffurflenni data. Mae hyn yn ein helpu ni i 

gynllunio newidiadau yn y dyfodol i ffurflenni casglu data. Fe fyddem yn gwerthfawrogi os gallech chi ein helpu ni drwy 

gwblhau’r tabl isod. 

Cofnodwch yr amser a gymerodd i chi (ac unrhyw gydweithwyr) ddarparu ac anfon y ffurflen. Efallai bod nifer o staff sydd 

wedi’u cyflogi mewn swyddi gwahanol wedi cymryd rhan. Rydym yn gofyn i chi gyfrif yr oriau mae staff wedi’u dreulio ar gyfer 

pob band cyflog blynyddol cyfwerth ag amser llawn wedi’i ddangos isod. Fe fyddwch angen talgrynnu cyflogau staff i’r £1,000 

agosaf.

Sylwad
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Dew isw ch

OC2

Yn ôl at yr Hafan

2018-19 D1 D1 Sylwad 2017-18 D2 D2 Sylwad

1  

2  

2.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arw einiodd at gynllun gofal a chymorth  

3  

3.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arw einiodd at gynllun cymorth  

4  

5  

5.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arw einiodd at gynllun gofal a chymorth  

6  

6.1 O’r rheini, nifer yr ailasesiadau a gynhaliw yd  

6.2 
Nifer yr ailasesiadau yn 6.1 a arw einiodd at gynllun gofal a chymorth neu 

gynllun cymorth  

7  

7.1 O’r rheini, nifer y cynlluniau a adolygw yd o few n amserlenni cytunedig  

8  

8.1 O’r rheini, nifer yr adolygiadau a gynhaliw yd  

Nifer y ceisiadau am adolygiad o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth i 

ofalw yr cyn dyddiadau terfyn cytunedig a w naed gan oedolyn yn ystod y f lw yddyn

Nifer yr asesiadau gofalw r a w rthodw yd gan ofalw yr yn ystod y f lw yddyn

Nifer yr asesiadau o anghenion gofal a chymorth oedolion a gynhaliw yd yn ystod y 

f lw yddyn tra’u bod mew n sefydliad diogel

Nifer y ceisiadau am ailasesiad o anghenion gofal a chymorth ac anghenion cymorth 

a w naed gan oedolyn yn ystod y f lw yddyn 

Asesiadau

Cyfanswm Oedolion 2018-19

Nifer y cynlluniau gofal a chymorth a’r cynlluniau cymorth a adolygw yd yn ystod y 

f lw yddyn

Nifer yr asesiadau o anghenion gofal a chymorth a gynhaliw yd yn ystod y f lw yddyn

Nifer yr oedolion a gafodd gyngor neu gynhorthw y gan y gw asanaeth gw ybodaeth, 

cyngor a chynhorthw y yn ystod y f lw yddyn 

Nifer yr asesiadau o anghenion cymorth gofalw yr a gynhaliw yd yn ystod y 

f lw yddyn

D2: Defnyddiwch y bocsys sylwadau i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau uwchlaw 20%, neu wahaniaeth o 50 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda data 2016-17.
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OC3

Yn ôl at yr Hafan

2018-19 D1 2017-18 D2

1
9  

2
10  

11

Gofal cartref Gofal dydd Gofal seibiant Ail-abledd Offer Addasiadau

Taliadau 

uniongyrchol Llety cymorth Llety gw archod

Lleoliadau 

oedolion

Cartref (heb 

nyrsio) gofal 

oedolion

Oedolion cartref 

gofal a nyrsio Teleofal Eiriolaeth

Hamdden, 

hamdden a 

chyfleoedd dysgu 

gydol oes Eraill

Cyfanswm y 

gwasanaethau 

(Cyfrol)

Cyfanswm nifer 

o oedolion a 

gefnogir (cyfrif)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Oedolion yn derbyn gwasanaethau yn ystod y flwyddyn

D2: Defnyddiwch y bocsys sylwadau i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau uwchlaw 20%, neu wahaniaeth o 30 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda data 2016-17.

D2: Defnyddiw ch y bocsys sylw adau i esbonio unrhyw  gynyddiadau neu ostyngiadau uw chlaw  20%, neu w ahaniaeth o 50 rhw ng eitemau data, w rth gymharu data 2018-19 gyda data 2016-17.

Nifer yr oedolion sy'n derbyn gw asanaethau yn ystod y f lw yddyn a ddaeth i ben ar 31 Maw rth

Cyfanswm yn 75-84 oed

Cyfanswm yn 18-24 oed

2017-18

D2 Sylwad

D1 Sylwad

D1 Sylwad

Dew isw ch

D2

Nifer yr oedolion a dderbyniodd w asanaeth a ddarparw yd trw y fenter gymdeithasol, cw mni cydw eithredol, gw asanaeth 

dan arw einiad defnyddiw r neu sefydliad trydydd sector yn ystod y f lw yddyn

Nifer yr oedolion a dderbyniodd ofal a chymorth a oedd mew n cyflogaeth yn ystod y f lw yddyn

D1

D1 Sylwad

D2 Sylwad

2017-18

D1

D2

D1

D2 Sylwad

D1 Sylwad

D2 Sylwad

2017-18

D2

D2

Cyfanswm yn 18+ oed

D1 Sylwad

D1

D2 Sylwad

Cyfanswm yn 25-64 oed

2017-18

D2

Cyfanswm yn 65-74 oed

D1

2017-18

Cyfanswm yn 65+ oed

D1

D1 Sylwad

D1

Cyfanswm yn 85+ oed

D2 Sylwad

2017-18

2018-19

D1 Sylwad D2 Sylwad

D1 Sylwad

D2

D2 Sylwad

2017-18

D2
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Yn ôl at yr Hafan

2018-19 D1 2017-18 D2

12  

13  

14

Gofal cartref Gofal dydd Gofal seibiant Ail-abledd Offer Addasiadau

Taliadau 

uniongyrchol Llety cymorth Llety gw archod

Lleoliadau 

oedolion

Cartref (heb 

nyrsio) gofal 

oedolion

Oedolion cartref 

gofal a nyrsio Teleofal Eiriolaeth

Hamdden, 

hamdden a 

chyfleoedd dysgu 

gydol oes Eraill

Cyfanswm y 

gwasanaethau 

(Cyfrol)

Cyfanswm nifer 

o oedolion a 

gefnogir (cyfrif)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                 

                 

                 

                 

                 

                 

D2: Defnyddiwch y bocsys sylwadau i esbonio unrhyw gynyddiadau neu ostyngiadau uwchlaw 20%, neu wahaniaeth o 30 rhwng eitemau data, wrth gymharu data 2018-19 gyda data 2016-17.

D2: Defnyddiw ch y bocsys sylw adau i esbonio unrhyw  gynyddiadau neu ostyngiadau uw chlaw  20%, neu w ahaniaeth o 50 rhw ng eitemau data, w rth gymharu data 2018-19 gyda data 2016-17.

Nifer yr oedolion y codw yd ff i arnynt am ofal a chymorth neu gymorth yn ystod y f lw yddyn a ddaeth i ben ar 31 Maw rth

Oedolion y codwyd ffi arnynt am ofal a chymorth

D2 Sylwad

D2

2017-18

D1

Cyfanswm yn 65+ oed

D1 Sylwad

D2

Nifer yr oedolion a dalodd yr uchafsw m ff i w ythnosol tuag at gost gofal a chymorth neu gymorth i ofalw yr yn ystod 

y f lw yddyn

Nifer yr oedolion a dalodd gyfradd safonol am ofal a chymorth neu gymorth i ofalw yr yn ystod y f lw yddyn

Cyfanswm yn 18-64 oed

2017-18

2017-18

Dewiswch

D2 Sylwad

D1

D1 Sylwad

Cyfanswm yn 18+ oed

D1

D1 Sylwad

2017-18

D2

D2 Sylwad

D1 Sylwad D2 Sylwad
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