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SYLWCH: Fe fydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar ffilmio i'w ddarlledu'n 
fyw neu ar ôl i'r cyfarfod orffen, a hynny drwy gyfrwng safle rhyngrwyd y Cyngor. 
Hefyd gallai’r lluniau a'r sain a recordir gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi yn y 
Cyngor. 
 
Ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfan neu ran o'r 
cyfarfod yn cael ei ffilmio ai peidio.  
 
Yn gyffredinol ni fydd y rhannau lle mae'r cyhoedd yn eistedd yn cael eu ffilmio. Er 
hynny, trwy ddod i mewn i'r ystafell gyfarfod a defnyddio'r man lle mae seddi'r 
cyhoedd, mae'r cyhoedd yn cytuno y gallant gael eu ffilmio ac o bosibl i'r lluniau a'r 
sain a gaiff eu recordio gael eu defnyddio, fel y nodir uchod. Os bydd gennych 
unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn, cysylltwch â’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd. 
 

17 Tachwedd 2022 
 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD y CYNGOR ar  Dydd Iau, 24 
Tachwedd 2022 am 10.00am i drafod y materion canlynol: 
  
1.   Ymddiheuriadau  

  
2.   Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu  

  
3.   Materion Personol  

  
4.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd 20 Hydref 

2022 (Tudalennau 3 - 10) 
  

5.   I ystyried y Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft 2022-27 (Tudalennau 11 
- 124) 
  

6.   I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a 
Chaffael ar Ddiweddariad i'r Datganiad Cyfrifon 2021-22 (Tudalennau 
125 - 126) 
  

7.   I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Adroddiad Blynyddol 
Canmolaeth, Cwynion a Cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth 2021-22 
(Tudalennau 127 - 164) 
  

8.   I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd ar Adroddiad Blynyddol Trosolwg a 

Pecyn Cyhoeddus
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Chraffu 2021-22 (Tudalennau 165 - 234) 
  

9.   I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Gofal 
ar Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Gorllewin Ceredigion 
(Tudalennau 235 - 344) 
  

10.   I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Gofal 
ar Asesiad Anghenion Poblogaeth Gorllewin Cymru (Tudalennau 345 
- 516) 
  

11.   I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd ar Apwyntio Aelodau'r Cyngor i 
Bwyllgorau'r Cyngor ar gyfer gweddil y Flwyddyn Fwrdeisdrefol 2022-
23 (Tudalennau 517 - 524) 
  

  
Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 

 
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso 

i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y 
cyfarfod. 

 
 
 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Cyngor 
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Cofnodion Cyfarfod o CYNGOR 
a gynhaliwyd yn Neuadd Cyngor Ceredigion ac o bell  

Ddydd Iau, 20fed Hydref, 2022 
 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorydd Ifan Davies (Cadeirydd), y Cynghorwyr Bryan 
Davies, Catrin M S Davies, Clive Davies, Euros Davies, Gareth Davies, Gethin 
Davies, Marc Davies, Meirion Davies, Rhodri Davies, Steve Davies, Amanda 
Edwards, Elaine Evans, Elizabeth Evans, Eryl Evans, Gwyn Wigley Evans, Keith 
Evans, Rhodri Evans, Wyn Evans, Keith Henson, Paul Hinge, Geraint Wyn Hughes, 
Hugh R M Hughes, Chris James, Gwyn James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis, Gareth 
Lloyd, Ann Bowen Morgan, Caryl Roberts, John Roberts, Mark Strong, Wyn 
Thomas, Matthew Vaux, Alun Williams a Carl Worrall.  
 

(10.50am - 12.50pm) 
 
 

Gweithdrefn 
Croesawodd Cadeirdd y Cyngor, y Cynghorydd Ifan Davies, bawb i’r cyfarfod 
a chadarnhaodd fod y cyfarfod yn cael ei weddarlledu.

1 Cod Ymddygiad ar gyfer y Cynghorydd Ann Bowen Morgan 
Anerchodd Elin Prysor, Swyddog Monitro, y Cyngor ynglŷn â’r gofyniad 
statudol i bob Aelod wneud Datganiad o Dderbyn ac ymrwymiad i 
gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, gan gadarnhau bod y Cynghorydd Ann 
Bowen Morgan, sy’n gwneud y Datganiad statudol o Dderbyn y Swydd 
heddiw, wedi cael hyfforddiant cynhwysfawr ar God Ymddygiad y Cyngor 
ddydd Llun Hydref 10fed 2022. 
  
Mae hyn er mwyn i Aelodau gyflawni eu swyddogaethau gyda dealltwriaeth o 
Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus, eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau o dan y 
cod, a hefyd y canlyniadau am fethu â gwneud hynny. 
 

2 Datganiad o Dderbyn y Swydd ac Ymrwymiad i gydymffurfio â'r Cod 
Ymddygiad 
Derbyniodd y Cynghorydd Ann Bowen Morgan ar lafar y Datganiad o 
Dderbyn y Swydd a'r ymrwymiad i gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad a gafodd 
ei lofnodi a'i gydlofnodi gan y Swyddog Priodol. 
  
Estynnodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Ifan Davies, ac Arweinwyr y Grwpiau 
y Cynghorwyr Bryan Davies, Gareth Lloyd ac Elizabeth Evans eu croeso 
iddi. 
 

3 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Endaf Edwards a Sian Maehrlein am eu 
hanallu i fynychu'r cyfarfod. 
  
Ymddiheurodd James Starbuck, Cyfarwyddwr Corfforaethol am ei anallu i 
fynychu'r cyfarfod. 
 
 

Tudalen 3 Eitem Agenda 4
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4 Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu 
Datganodd y Cynghorwyr Bryan Davies, Gareth Davies a Rhodri Evans 
fuddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu mewn perthynas â chofnod 9 
isod ac aethant allan o'r cyfarfod yn ystod y trafodaethau.  
  

5 Materion Personol 
a)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Ifan Davies Geredigion, y Cyngor a’i 

Swyddogion am eu holl waith caled yn sicrhau bod yr Eisteddfod yn 
llwyddiant ysgubol, gan nodi’r ganmoliaeth enfawr a gafwyd i Bentref 
Ceredigion a’r 200 a rhagor o weithgareddau a drefnwyd yn ystod yr 
wythnos. Talodd deyrnged i Gyngor Tref Tregaron a phawb a fu’n 
ymwneud ag addurno eu trefi a’u pentrefi i groesawu pawb i 
Geredigion. Ategwyd ei eiriau gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd 
Bryan Davies ac Arweinwyr y Grwpiau y Cynghorwyr Gareth Lloyd ac 
Elizabeth Evans; 

b)     Llongyfarchodd y Cynghorydd Ifan Davies Rali Bae Ceredigion, a 
oedd wedi bod yn llwyddiant ysgubol.  Ategwyd hyn gan y 
Cynghorydd Bryan Davies a bwysleisiodd bwysigrwydd digwyddiadau 
o’r fath i ddatblygiad economaidd Ceredigion; 

c)    Croesawodd y Cynghorydd Bryan Davies y Cynghorydd Mark Strong 
yn ôl i'w gyfarfod cyntaf o'r Cyngor yn dilyn cyfnod o absenoldeb 
salwch; 

d)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Marc Davies Mrs Elizabeth Edwards o 
Giliau Aeron ar ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed; 

e)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Marc Davies Josh Tarling ar ennill 
Medal Aur ym Mhencampwriaeth Treial Amser y Byd dan 21 a 
gynhaliwyd yn Awstralia ar 21 Medi eleni; 

f)      Llongyfarchodd y Cynghorydd Ceris Jones Gerwyn, Glenys, Andrew, 
Ann a Gwenan Owen o Ddihewyd am ennill y safle cyntaf drwy 
Brydain gyda ‘First Milk’ am ansawdd eu llaeth; 

g)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Ceris Jones Anni Grug Lewis-Hughes 
ar ennill gradd rhagoriaeth mewn arholiad tapddawnsio yn ddiweddar; 

h)    Estynnwyd llongyfarchiadau’r Cynghorydd Euros Davies, a 
ddarllenwyd gan y Cynghorydd Ifan Davies, i Esyllt Ellis-Griffiths ar 
gael ei dewis yn Llysgennad Sioe Frenhinol Cymru yn 2024, gan nodi 
bod cinio i lansio Sioe 2024 a noddir gan Geredigion wedi’i gynnal yn 
ddiweddar; 

i)      Llongyfarchodd y Cynghorydd Gareth Davies Tomi Morgan a ddaeth 
ymlaen fel eilydd yn 65 oed yn ystod ail hanner gêm bêl-droed gan 
sgorio tair gôl o fewn 11 munud i CPD Penparcau; 

j)      Llongyfarchodd y Cynghorydd Rhodri Evans Llanddewi Brefi am ennill 
y pentref addurnedig gorau ar gyfer yr Eisteddfod; 

k)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Glwb Ffermwyr 
Ifanc Llangwyryfon ar ennill y Diwrnod Maes am yr 8fed tro. 

l)      Llongyfarchodd y Cynghorydd Keith Henson Sioned Harries, sy’n 
chwarae rhif 8 i Dîm Rygbi Merched Cymru, gan nodi y bydd yn 
chwarae yn erbyn Awstralia yn ystod oriau mân dydd Sadwrn; 

m)  Llongyfarchodd y Cynghorydd Carl Worrall Helen Pearce o Bow Street 
a Pamela Worrall o Benparcau ar gael eu dewis ar gyfer y 
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pencampwriaethau pysgota genweirio môr rhyngwladol yn Nhiwnisia 
eleni; 

n)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Matthew Vaux Sefydliad y Merched 
Cross-Inn ar ddathlu 100 mlynedd; 

o)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Eryl Evans David Davies o Silian ar 
gael ei ddewis yn Llywydd y Gymdeithas Tir Glas; 

p)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Hugh Hughes Ronnie Davies sydd wedi 
ymddeol ar ôl 30 mlynedd fel Rheolwr Bad Achub y Borth, a 56 
mlynedd o wasanaeth i Fad Achub y Borth a’r RNLI; 

q)    Llongyfarchodd y Cynghorydd Hugh Hughes Pete Davies sydd wedi 
ymddeol yn dilyn 40 mlynedd o wasanaeth ar fad achub RNLI y Borth; 

r)     Llongyfarchodd y Cynghorydd Hugh Hughes yr Athro Alun Hubbard o’r 
Borth a ymddangosodd yn ddiweddar ar ‘Frozen Planet 2’ am y 
gefnogaeth barhaus hon i’r ddadl ar y newid yn yr hinsawdd; 

s)    Diolchodd y Cynghorydd Wyn Evans i Geraint Lloyd am ei wasanaeth 
i Radio Cymru, gan nodi y bydd colled ar ei ôl. 

 
6 Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2022 a 8 

Gorffennaf 2022 a Chofnodion Cyfarfod Arbennig o'r Cyngor a 
gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2022 
PENDERFYNWYD cadarnhau fel cofnod cywir Gofnodion cyfarfodydd y 
Cyngor a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2022 ac 8 Gorffennaf 2022 a Chyfarfod 
Arbennig y Cyngor a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2022, yn amodol ar y 
newidiadau a ganlyn: 

a)    Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cyngor ar 8 Gorffennaf 2022 ar Faes y 
Pentref gan y Cynghorydd Clive Davies, nid y Cynghorydd Bryan 
Davies; 

b)    Nodi y dylai eitem z, Mater Personol ar gyfer cyfarfod y Cyngor yn 
dwyn dyddiad 3 Mawrth 2022 ddarllen Griff Lewis nid Gruff Lewis. 

 
7 Apwyntio Aelodau i'r rolau canlynol: 

PENDERFYNWYD cadarnhau'r enwebiadau a'r penodiadau canlynol o 
Aelodau: 
  
Enwebiadau i'w hystyried gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
  

  Y Cynghorydd Rhodri Evans 
Y Cynghorydd Keith Henson 

Penodi Aelod ychwanegol i Bwyllgor 
Safonau'r Cydbwyllgor Corfforedig 
  

  Y Cynghorydd Caryl Roberts 

Penodi 2 Aelod i Banel Lleol Grant 
Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi 

  Y Cynghorydd Clive Davies 
Y Cynghorydd Matthew Vaux 

 
8 Adroddiad ar Gynrychiolwyr Awdurdodau Lleol ar Gyrff Llywodraethu 

Ysgolion a Bwrdd Rheoli UCD Ceredigion 
Cyflwynodd y Cynghorwyr Wyn Thomas a Bryan Davies yr adroddiad i’r 
Cyngor gan nodi bod y Cynghorydd Ann Bowen Morgan wedi’i henwebu fel 
cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethu Ysgol Bro Pedr, a 
bod y Cynghorydd Wyn Thomas wedi’i enwebu fel cynrychiolydd yr 
Awdurdod Lleol ar Fwrdd Rheoli'r Uned Cyfeirio Disgyblion. 
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PENDERFYNWYD yn unfrydol cadarnhau’r Cynghorydd Ann Bowen Morgan 
fel cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethu Ysgol Bro Pedr, 
a’r Cynghorydd Wyn Thomas fel cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Fwrdd 
Rheoli’r Uned Cyfeirio Disgyblion. 
 

9 Adroddiad ar awdurdodi gweithdrefn ar gyfer penderfynu ar gais i 
gofrestru tir fel Maes Pentref 
Cyflwynodd y Cynghorydd Clive Davies yr adroddiad i'r Cyngor gan nodi y 
cyflwynwyd adroddiad blaenorol i'r Cyngor ar 8 Gorffennaf 2002 yn rhoi 
cefndir cais i Gofrestru Tir ar gyfer Maes Pentref ar gae Erw Goch yn 
gyfagos i Hafan y Waun, Waunfawr, Aberystwyth. Yn ystod y cyfarfod 
penderfynwyd gorchymyn Bargyfreithiwr i weithredu fel asesydd annibynnol.  
Mae'r adroddiad a gyflwynwyd i'r Cyngor heddiw yn cynnwys adroddiad 
cychwynnol a gynhyrchwyd gan Katherine Barnes, Bargyfreithiwr sy'n 
amlinellu'r ffordd o weithredu a gynigir gan yr Asesydd Annibynnol. 
  
Nododd yr aelodau eu siom na fu dim trafodaeth nac ymdrechion i gyfryngu 
gydag ymgeiswyr.  Nodwyd ei bod er budd trigolion a’r cyhoedd i sicrhau bod 
y broses gywir yn cael ei dilyn o’r cychwyn cyntaf ac i beidio â rhagfarnu 
penderfyniadau yn y dyfodol heb gyngor annibynnol gan Fargyfreithiwr. 
Eglurwyd bod rôl Ceredigion fel tirfeddiannwr a chorff gwneud 
penderfyniadau yn gwbl ar wahân a bod rolau Swyddogion hefyd yn cael eu 
gwahanu er mwyn sicrhau bod prosesau yn deg ac yn dryloyw.   
  
Nodwyd taw mater i’r Tirfeddiannwr / cynrychiolwyr cyfreithiol fyddai ystyried 
trafodaethau gyda’r gymuned. 
  
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD: 

(a)  Awdurdodi’r bargyfreithiwr fel yr asesydd annibynnol i ystyried fel 
mater rhagarweiniol, a thrwy sylwadau ysgrifenedig (oni bai bod y 
bargyfreithiwr wedi hynny yn ystyried y byddai gwrandawiad neu 
ymchwiliad yn fwy priodol), a yw'r athrawiaeth o anghydnawsedd 
statudol yn atal cofrestru'r Tir yn Faes Tref neu Bentref; 

(b)  Awdurdodi’r bargyfreithiwr fel yr asesydd annibynnol i ysgrifennu 
adroddiad yn amlinellu ei hargymhelliad ynghylch a yw amddiffyniad 
anghydnawsedd statudol y Tirfeddiannwr yn llwyddo. Mae'r adroddiad 
i'w rannu â'r pleidiau, a bydd ar gael i'r cyhoedd; 

(c)  Os yw adroddiad y bargyfreithiwr fel yr asesydd annibynnol y cyfeirir 
ato yn (b) yn cynghori bod amddiffyniad yr anghydnawsedd statudol 
yn llwyddo, i’r graddau mai’r argymhelliad a wneir i’r Awdurdod 
Cofrestru yw na ddylai gofrestru’r Tir fel Maes Tref neu Bentref, y 
bydd y Cais bryd hynny yn cael ei ystyried gan yr Awdurdod Cofrestru 
ar gyfer penderfyniad; 

(d)  Os bydd adroddiad y bargyfreithiwr fel yr asesydd annibynnol y 
cyfeirir ato yn (b) yn cynghori bod amddiffyniad yr anghydnawsedd 
statudol yn methu, bydd yn mynd ymlaen i gynnal ymchwiliad 
cyhoeddus i archwilio’r materion sy’n weddill.  

(e)  Yn dilyn yr ymchwiliad cyhoeddus, bydd y bargyfreithiwr fel yr 
asesydd annibynnol yn rhoi adroddiad i'r Awdurdod Cofrestru sy'n 
amlinellu ei dadansoddiad o'r dystiolaeth a'r argymhelliad ynghylch a 
ddylai'r Tir gael ei gofrestru fel Maes Tref neu Bentref. Bydd y Cais 
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wedyn yn cael ei ystyried gan yr Awdurdod Cofrestru ar gyfer 
penderfyniad. 

10 Adroddiad ar recriwtio person Lleyg/Annibynnol i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 
Cyflwynodd y Cynghorydd Matthew Vaux yr adroddiad i’r Cyngor yn nodi’r 
gofyniad statudol yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
mewn perthynas â’r broses recriwtio aelodau lleyg.  Nodwyd bod un o'r 
Aelodau Lleyg / Annibynnol wedi ymddiswyddo a bod angen penodi un aelod 
yn ei le.  Nodwyd bod angen i'r Cyngor gymeradwyo aelodaeth o Banel 
Dethol Rhoi ar Restr Fer ac argymhellodd fod y Panel yn cynnwys Cadeirydd 
y Cyngor neu Is-gadeirydd y Cyngor; Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio, yr Is-gadeirydd neu aelod annibynnol arall o'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio; aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio sy'n 
Gynghorydd ac aelod lleyg annibynnol o'r gymuned, i'w enwebu gan y 
Swyddog Monitro. 
  
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro, Elin Prysor fod yr Athro John Williams, ers 
cyflwyno’r adroddiad, wedi cytuno i fod yn gynrychiolydd allanol o’r Panel. 
  
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD: 

1.    cymeradwyo cychwyn y broses recriwtio ar gyfer un aelod annibynnol / 
aelod lleyg (newydd) i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 

2.    cymeradwyo’r cynigion ar gyfer y Panel Dethol Rhoi ar Restr Fer, 
3.    cymeradwyo’r Disgrifiad o’r Rôl a Manyleb y Person (Atodiad A), 
4.    nodi'r angen i benodi Is-gadeirydd newydd i'r Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio. 
 

11 Adroddiad ar recriwtio Aelod Lleyg/Annibynnol i'r Pwyllgor Moeseg a 
Safonau 
Cyflwynodd y Cynghorydd Matthew Vaux adroddiad i’r Cyngor yn nodi y 
bydd cyfnod y Cadeirydd presennol yn y swydd, Mrs Caroline White yn dod i 
ben ar 29 Gorffennaf 2023 a’i bod bellach yn angenrheidiol recriwtio aelod 
annibynnol newydd i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau fel yr amlinellir yn 
Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Cymru) 2001.   
  
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD cymeradwyo: 

1)    y disgrifiad o’r rôl, manyleb y person a’r meini prawf (fel yr amlinellir 
yn Atodiad 1) 

2)     Aelodaeth y Panel Dethol fel a ganlyn: 
       Cadeirydd y Cyngor (Is-gadeirydd yn ei absenoldeb); 
       Aelod Annibynnol/Lleyg o’r Panel (wedi’i enwebu gan y Swyddog 

Monitro) 
       Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau (neu 

aelodau annibynnol eraill a enwebir gan y Swyddog Monitro yn ôl 
yr angen) 

       Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned wedi'i enwebu gan Un 
Llais Cymru. 
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12 Adroddiad ar Ganllaw'r Cyfansoddiad a newidiadau i Gyfansoddiad y 
Cyngor 
Cyflwynodd y Cynghorydd Matthew Vaux yr adroddiad i’r Cyngor, gan nodi 
bod y Canllaw i’r Cyfansoddiad a’r diwygiadau arfaethedig wedi’u hystyried 
gan Weithgor y Cyfansoddiad yn ei gyfarfodydd yn dwyn dyddiad Medi 12fed 
2022. 
  
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD: 

1.    Cymeradwyo'r Canllaw i’r Cyfansoddiad fel y'i diwygiwyd (yn Atodiad 
1); 

2.    Cymeradwyo'r newidiadau i’r Cyfansoddiad (yn Atodiadau 2-11); a 
3.    Awdurdodi’r Swyddog Monitro i ddiweddaru Cyfansoddiad y Cyngor i 

adlewyrchu’r newidiadau uchod. 

13 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
Cyflwynodd y Cynghorydd Elizabeth Evans, Cadeirydd presennol Pwyllgor y 
Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ar ran Ceredig Davies, 
Cadeirydd y Pwyllgor am y 5 mlynedd blaenorol.  Nododd ei bod wedi siarad 
â Ceredig Davies a’i fod wedi mynegi ei ddiolch i Dîm y Gwasanaethau 
Democrataidd am eu cefnogaeth. 
  
Cyfeiriodd y Cynghorydd Elizabeth Evans at waith y pwyllgor, a thynnodd 
sylw at y cylch gorchwyl, gan ofyn i Aelodau gyflwyno unrhyw eitemau y 
dymunant eu trafod i’r Pwyllgor eu hystyried. 
  
Nodwyd cynnwys yr adroddiad gan y Cyngor. 
  

14 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Moeseg a Safonau 
Cyflwynodd y Cynghorydd Matthew Vaux yr adroddiad i’r Cyngor gan nodi 
nad oedd Cadeirydd y Pwyllgor yn gallu bod yn bresennol oherwydd bod y 
cyfarfod blaenorol wedi’i ganslo yn ystod y cyfnod o alaru am y Frenhines 
Elizabeth II.   
  
Nodwyd bod Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn mynnu 
bod adran ychwanegol yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad sy'n ymwneud â 
rôl Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol.  Nid yw hyn yn berthnasol i'r adroddiad 
hwn; fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn gweithio tuag at y gofyniad hwn ar 
gyfer adroddiad 2022-23. 
  
Nododd y Swyddog Monitro, Elin Prysor fod y Pwyllgor wedi cymeradwyo 16 
cais am ollyngiad ac wedi gwrthod 1.  O'r rheini, cyflwynwyd 8 gan Aelodau o 
Gyngor Sir Ceredigion a 9 gan Aelodau Cynghorau Tref a Chymuned.  Yn 
ystod y flwyddyn mae'r Pwyllgor hefyd wedi bod yn ymwneud â datblygu 
Gweithdrefnau Gwrandawiadau a recriwtio. 
  
Nodwyd cynnwys yr adroddiad gan y Cyngor. 
  

15 Adroddiad ar benodi Swyddog Arweiniol Corfforaethol Dros Dro ar 
gyfer Porth Cynnal a Chyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
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Cyflwynodd y Cynghorydd Bryan Davies yr adroddiad i'r Cyngor ac fe wnaeth 
gydnabod cyfraniad Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Cynnal a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ar hyn o bryd a 
dymuna'n dda iddi ar ei hymddeoliad.   
  
Nodwyd oherwydd y gofyniad statudol i benodi Gweithiwr Cymdeithasol 
cymwys a phrofiadol i’r rôl hon, bod bwriad i benodi Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol - Porth Cynnal dros dro am 6 mis drwy asiantaeth recriwtio 
wedi’i dderbyn gan Arweinydd y Cyngor ynghyd â dau Arweinydd Grwpiau’r 
Gwrthbleidiau. 
  
Ar 3 Hydref 2022 bu Panel o dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Bryan Davies 
yn cyfweld â Ms Audrey Somerton-Edwards a phenderfynodd gyflogi ei 
gwasanaethau am gyfnod o 6 mis tra bod ymarfer recriwtio helaeth yn cael ei 
gynnal. 
  
Nodwyd cynnwys yr adroddiad gan y Cyngor. 
  

16 Atodiad B sy'n berthnasol i'r adroddiad uchod (EITHRIEDIG) 
Penderfynwyd peidio â chau’r cyhoedd a’r wasg allan o’r cyfarfod gan na 
thrafodwyd y ddogfen yn gyhoeddus. 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar Dydd Iau, 24 
Tachwedd 2022 

 
CADEIRYDD:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 24 Tachwedd 2022 
  
Teitl: Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft 2022-27 

 
Pwrpas yr adroddiad: I gyflwyno’r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft 2022-

2027 gan gynnwys yr Amcanion Llesiant 
Corfforaethol 
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor ac 
Aelod Cabinet i Wasanaethau Democrataidd a Pholisi, 
Perfformiad a Phartneriaethau 

 
CEFNDIR: 
 
Yn dilyn yr etholiadau lleol yn Mai 2022, mae angen Strategaeth Gorfforaethol 
newydd i osod allan Amcanion Llesiant Corfforaethol newydd y Cyngor 
(blaenoriaethau corfforaethol) ac yr uchelgeisiau ar gyfer y pum mlynedd nesaf. 
Mae’r Strategaeth yn dangos sut bydd y cyngor yn edrych i wella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol dinasyddion a 
chymunedau Ceredigion a hefyd i uchafu ar ein cyfraniad tuag at y saith Nod Llesiant 
Cenedlaethol yn unol â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
 
Mae’r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft 2022-2027 nawr wedi’i pharatoi ac mae’n 
gosod allan yr Amcanion Llesiant Corfforaethol arfaethedig am y pum mlynedd 
nesaf. Mae’r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft wedi atodi fel Atodiad 1. 
 
Pwrpas craidd y Strategaeth Gorfforaethol yw nodi sut bydd yr awdurdod yn cefnogi 
ac yn hyrwyddo cynaliadwyedd a llesiant dinasyddion Ceredigion, trwy ei 
gweledigaeth tymor hwy a’i Amcanion Llesiant Corfforaethol. Yr Amcanion Llesiant 
Corfforaethol arfaethedig ydy: 
 

• Hybu’r Economi, Cefnogi Busnesau a Galluogi Cyflogaeth 
• Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach 

• Darparu’r Dechrau Gorau mewn Bywyd a Galluogi Pobl o Bob Oed i Ddysgu 
• Creu Cymunedau Cynaliadwy a Gwyrdd sydd wedi’u Cysylltu’n Dda â’i 

Gilydd  
 
Mae’r rhain wedi'i nodi trwy ddadansoddiad helaeth o ddata ac ymgysylltu gyda 
phreswylwyr, gan gynnwys uchelgeisiau'r weinyddiaeth wleidyddol newydd, 
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion a’r ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar y 
strategaeth ddrafft.  
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Mae’r amcanion hefyd wedi’i nodi trwy weledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Roedd hyn yn cynnwys adnabod sut mae modd i ni uchafu 
ein cyfraniad at yr amcanion llesiant cenedlaethol a hefyd sicrhau ein bod ni’n 
defnyddio’r egwyddor datblygu gynaliadwy i sicrhau bod anghenion y presennol yn 
cael ei chyrraedd heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gyrraedd 
anghenion ei hunan.  

 
Mae’r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft yn cynnwys cynllun gweithredu sydd yn 
manylu’r camau angenrheidiol er mwyn cyflawni pob un o’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol. Mae cynnydd yn cael ei adolygu pob blwyddyn a fydd hyn yn cael ei 
chyhoeddi yn Adroddiad Hunan Asesu’r Cyngor.  

 
Ymgynghorwyd ar y Strategaeth ddrafft a'r Amcanion Llesiant Corfforaethol rhwng 
24 Awst a 30 Medi 2022. Mae Adroddiad Adborth yr Ymgynghoriad ynghlwm yn 
Atodiad 2. Mae unrhyw ddiwygiadau o'r ymgynghoriad wedi'u hymgorffori yn y 
ddogfen derfynol. 
 
Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei 
gwblhau? Os na, 
esboniwch pam 

Oes 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Crynodeb: Mae ein holl Flaenoriaethau yn 
ceisio sefydlu Cymru fwy Cyfartal 
drwy sicrhau cyfle cyfartal ar gyfer 
cyflogaeth, tai, addysg, ffyrdd 
iachach o fyw a chymunedau 
cynaliadwy. 

Hirdymor: Mae'r Strategaeth Gorfforaethol yn 
edrych ar y Blaenoriaethau ar gyfer 
y Cyngor am y 5 mlynedd nesaf. 
Mae’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol newydd yn ceisio 
gwneud y mwyaf o’r cyfraniad a 
wneir i’r saith nod llesiant. 

Cydweithio: Mae gweithio mewn partneriaeth a 
chydweithio ar ddarparu 
gwasanaethau yn elfen bwysig o'r 
Strategaeth. 

Cynnwys: Rhoddwyd ystyriaeth i 
uchelgeisiau'r weinyddiaeth 
newydd, gweithdy Rheolwyr 
Corfforaethol, Asesiad Llesiant 
Lleol Ceredigion a'r ymgynghoriad 
cyhoeddus ar y Strategaeth a'r 
Amcanion Llesiant Corfforaethol. 

Atal: Mae pob un o’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol yn ceisio ymgorffori’r 
agenda atal. 

Tudalen 12



3 
 

Integreiddio: Mae'r blaenoriaethau gyda'i gilydd 
yn ceisio effeithio ar les 
cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol y bobl. 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

1) Bod yr Aelodau'n ystyried ac yn cytuno ar Strategaeth 
Gorfforaethol ddrafft 2022-2027 gan gynnwys yr 
Amcanion Llesiant Corfforaethol. 
 

2) Bod Aelodau’n cymeradwyo'r Strategaeth 
Gorfforaethol 2022-27 er mwyn ei chyhoeddi ar wefan 
y Cyngor ynghyd â chopïau caled mewn llyfrgelloedd 
a swyddfeydd cyhoeddus. 

 
Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn bwrw ymlaen â pharatoi Strategaeth 
Gorfforaethol 2022-2027. 

 
Trosolwg a Chraffu: Bu Aelodau'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu yn 

ystyried y Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft 2022-27 ar 14 
Hydref 2022 a 27 Hydref 2022.  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft 2022-27 yn nodi 
Amcanion Llesiant Corfforaethol y Cyngor ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf ac yn cynnwys y camau a gymerir i 
gyflawni’r Amcanion hynny. 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Bydd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn cael eu 
cyflawni o fewn y cyllidebau presennol. 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Mae gan y Cyngor ddyletswydd o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i osod Amcanion 
Llesiant a Chamau i gyflawni’r Amcanion hynny. 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim, bydd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn cael eu 
cyflawni o fewn strwythurau a chyllidebau presennol. 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim, bydd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn cael eu 
cyflawni o fewn strwythurau a chyllidebau presennol. 

Risg(iau): 
 

Ni chymeradwyir y Strategaeth Gorfforaethol/Amcanion 
Llesiant Corfforaethol newydd. 
 

Pwerau Statudol: N/A 
 

Papurau Cefndir: 
 

N/A 

Atodiadau: 
 

1) Strategaeth Gorfforaethol ddrafft 2022-27 
2) Strategaeth Gorfforaethol 2022-27 - Adroddiad 

Adborth Ymgynghori 
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3) Asesiad Effaith Integredig 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams (Swyddog Arweiniol Corfforaethol  
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd) 

Swyddog Adrodd: Rob Starr (Rheolwr Perfformiad ac Ymchwil) 
 

Dyddiad: 1 Tachwedd 2022 
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3 

Cyflawniadau Allweddol 
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Arian a Chyllid 
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Trawsnewid 
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Gweledigaeth a Blaenoriaethau 
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Hybu’r Economi, Cefnogi Busnesau a Galluogi 11 
Cyflogaeth 

Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach 17 

Darparu’r Dechrau Gorau mewn Bywyd a Galluogi 

Pobl o Bob Oed i Ddysgu
 23

 

Creu Cymunedau Cynaliadwy a Gwyrdd sydd wedi’u 29 
Cysylltu’n Dda â’i Gilydd 

Ymateb i COVID-19 a Datblygu Ffyrdd Newydd o 

Weithio 35 
 

Cartref Eisteddfod Genedlaethol 2022 
 

36 

Rheoli Ein Perfformiad  
   37 

Datblygiad Cynaliadwy  
   38 

Ein Perfformiad 
 

39 

 
Wedi'i ddylunio gan ddefnyddio adnoddau o Freepik.com 
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CYFLWYNIAD 
 

Gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion 
 

 

Croeso i Strategaeth Gorfforaethol newydd 
Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y cyfnod rhwng 
2022 a 2027. Yn dilyn yr Etholiadau Lleol ym 
mis Mai 2022, paratowyd y ddogfen hon i 
amlinellu ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol 
newydd a’n dyheadau ar gyfer y bum mlynedd 
nesaf. 

Dros y bum mlynedd ddiwethaf, mae’r Cyngor 
wedi parhau i ddarparu gwasanaethau o safon 
uchel gan wella llesiant cymdeithasol, 
diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol 
Ceredigion. Rydym wedi cyflawni ein 
dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol mewn modd 
cadarnhaol gan wreiddio’r Egwyddor Datblygu 
Cynaliadwy ar draws y Cyngor. 

Hoffem ddiolch i’r weinyddiaeth flaenorol am 
fwrw ymlaen â phrosiectau buddsoddi  
allweddol megis Tyfu Canolbarth Cymru a 
gwella ysgolion ynghyd â’r gwaith o gydlynu ein 
hymateb i bandemig COVID-19. Mae’r hyn a 
gyflawnwyd yn ystod y tymor diwethaf yn fawr 
ac mae’n cynnwys y canlynol: 

• Llofnodi’r Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen 
Dwf Canolbarth Cymru a fydd yn arwain at 
fuddsoddiad cyfunol o £110m yn economi 
Canolbarth Cymru. 

• £10.8m o gyllid cyfalaf a sicrhawyd drwy’r 
Gronfa Ffyniant Bro a £2.5m a sicrhawyd 
drwy’r Gronfa Adfywio Cymunedol. 

• Gostyngiad o 61% mewn allyriadau carbon ers 
2007 gan arbed £6m i’w hail-fuddsoddi. 

• Cyfradd ailgylchu sy’n fwy na 70%. Mae’r 
Cyngor yn parhau i fod ymhlith y gorau yng 

Nghymru. 

• Agor Ysgol Dyffryn Cledlyn, yr ysgol ardal 
newydd yn Drefach, ym mis Medi 2017. 

Yn y ddogfen hon, rydym yn troi ein golygon 
at y bum mlynedd nesaf ac rydym yn 
amlinellu ein hymrwymiadau i’r trigolion lleol 
fel y gallwn ni adeiladu ar y llwyddiannau hyn. 

Ar ôl dadansoddi’r dystiolaeth yn eang ac 
ymgysylltu â’r trigolion, rydym wedi nodi 
mai’r canlynol yw ein Hamcanion Llesiant 
Corfforaethol newydd: 

• Hybu’r economi, cefnogi busnesau a 
galluogi cyflogaeth 

• Creu cymunedau gofalgar ac iach 

• Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a 
galluogi pobl o bob oed i ddysgu 

• Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd 
sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd 

 
Byddwn yn cyfeirio ein hadnoddau at y 
meysydd hyn gan ailfywiogi’r economi lleol a 
chreu amgylchedd ffyniannus, iach, diogel a 
fforddiadwy lle y gall trigolion Ceredigion 
ffynnu. 

Wrth wneud hynny, byddwn yn parhau i 
weithredu egwyddorion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’u cynnwys yn ein 
gwaith gan gyfrannu gymaint â phosibl at y 
Nodau Llesiant Cenedlaethol. 

Rydym yn gweithio’n galed i ddod ag adferiad 
economaidd a llwyddiant i Geredigion drwy 
gefnogi busnesau lleol, mynd i’r afael â thlodi 

a darparu m w y  o  gyfleoedd i bobl ifanc 
aros yn eu cymunedau lleol neu ddychwelyd 
iddynt. 

Yn ystod y tymor hwn byddwn hefyd yn 
gweithio ar y cyd â Chymdeithasau Tai lleol i 
gynyddu ein stoc o dai cymdeithasol i 
ddiwallu anghenion pobl leol, a mynd i'r afael 
â mater ail gartrefi yn y sir. 

Byddwn hefyd yn bwrw ymlaen â gweithredu 
ein Rhaglen Lesiant Gydol Oes arloesol gan 
drawsnewid y modd y darperir gofal 
cymdeithasol a sicrhau bod pobl yn cael y lefel 
a’r math cywir o gymorth ar yr adeg gywir. 

Mae pawb yn cydnabod pwysigrwydd y gallu i 
fod yn gysylltiedig a byddwn yn gweithio i 
wella cysylltiadau digidol a thrafnidiaeth ar 
draws y Sir, trwy gefnogi’r broses o gyflwyno 
Band Eang 4G, pwyso am well diogelwch ar y 
ffyrdd ac ymgyrchu am fwy o lwybrau teithio 
llesol. 

Ein huchelgais o hyd yw sicrhau y bydd y 
Cyngor yn garbon net sero erbyn 2030. Er 
mwyn cyflawni hyn mae angen sicrhau bod 
cynlluniau datgarboneiddio a newid hinsawdd 
yn sail i bopeth yr ydym ni’n ei wneud wrth i 
ni geisio diogelu ein hamgylchedd hardd 
heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Rydym yn gobeithio y byddwch chi’n 
mwynhau darllen am y dyheadau sydd 
gennym ar gyfer ein Sir ac edrychwn ymlaen 
at roi adroddiadau cyson am y cynnydd y 
byddwn ni’n ei wneud. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Y Cynghorydd Bryan Davies 

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eifion Evans 

Prif Weithredwr Cyngor Sir 
Ceredigion 
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Gwybodaeth am Geredigion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth, 

sy’n cael ei chynnal ddwywaith y mis 

drwy’r flwyddyn gyfan, yn mynd o nerth i 

nerth. Mae’r farchnad yn y dref ers mwy 

nag  ugain mlynedd ac mae’n parhau’n 

llwyddiant mawr. Mae’n gartref i hyd at 

25 o stondinau ar ddydd Sadwrn cyntaf a 

thrydydd dydd Sadwrn y mis. Canolfan 

Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul sy’n 

gyfrifol am weinyddu’r Farchnad. 

3 

Mae Ceredigion yn 1,900km² o ran maint ac 
mae'n cynnwys yn bennaf dir amaethyddol, 
rhostir a choedwigoedd. Mae ardaloedd yr 
ucheldir i'r dwyrain yn ffurfio cyfran sylweddol o 

fynyddoedd Cambria. 

Mae gan y sir amrywiaeth o dirweddau a 
chynefinoedd naturiol:  traethau a chlogwyni 
arfordirol, corstiroedd ac ucheldir agored.  Mae 
pobl leol ac ymwelwyr yn gwerthfawrogi tirwedd 
ac amgylchedd naturiol y sir yn fawr. 

Mae cyfran uchel o dir Ceredigion yn cael ei 
chydnabod am ei gwerth amgylcheddol drwy 
ddynodiadau swyddogol, gan gynnwys dau 
wlyptir sy’n bwysig yn rhyngwladol (Aber Afon 
Dyfi a Chors Caron);  13 Ardal Cadwraeth 

Arbennig (ACA);  tua 100 o Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

(SoDdGA), saith Gwarchodfa Natur Genedlaethol 
a thair Gwarchodfa Natur leol.  Mae 
ucheldiroedd Mynyddoedd Cambria, yn ogystal 
â'r 'rhostiroedd' gwlyb, yn bwysig ar gyfer 

bywyd gwyllt. 

Mae gan Geredigion dros 90 cilomedr o arfordir. 
Mae pedair rhan o arfordir Ceredigion (tua 35 

cilomedr) wedi’u dynodi’n Arfordir Treftadaeth. 

Mae Llwybr Arfordir Cymru yng Ngheredigion yn 
dilyn llwybr 60 milltir (96km) rhwng aberoedd 
Teifi a Dyfi. Mae Llwybr yr Arfordir yn cysylltu 
trefi a phentrefi ar hyd arfordir ysblennydd Bae 
Ceredigion. 

Yr afonydd yn nalgylch Ceredigion yw afonydd 
Rheidol, Ystwyth, Clarach, Aeron a Theifi. Mae 

dalgylch afonydd Ceredigion yn arbennig iawn, 
ac mae pob afon yn llifo trwy dirwedd amrywiol, 
cyn cyrraedd y môr. Afon Teifi yw un 

o'r afonydd hiraf yn ne-orllewin Cymru, ac mae'n 
122 cilomedr o hyd. 

Mae tirwedd ddeniadol a lleoliadau anghysbell 
Ceredigion yn denu ymwelwyr i’r ardal ac mae’n 
rhan o’r hyn sy’n cael ei alw’n dwristiaeth 'lles 
gwledig'. 

Mae bron 3 miliwn o bobl yn ymweld â 

Cheredigion bob blwyddyn. 

Er bod pobl wastad wedi gwerthfawrogi’r 

amgylchedd fel rhywbeth sy’n cyfrannu’n 
gadarnhaol at eu lles, dros y blynyddoedd 
diwethaf, mae diogelu'r amgylchedd wedi dod 
yn rhywbeth llawer pwysicach. Mae effeithiau 

andwyol newid hinsawdd ar yr amgylchedd a 
natur yn cael eu cydnabod yn llawer mwy ac 
mae pobl eisiau gwneud mwy i warchod ein 
hamgylchedd. Yn 2020, bu i Gyngor Sir 

Ceredigion ddatgan argyfwng newid hinsawdd, a 
chyn hyn, roedd y Cyngor wedi ymrwymo i fod 
yn gyngor carbon sero net erbyn 2030. 

Mae economi Ceredigion yn eithaf 
nodweddiadol o economi nifer o ardaloedd 
gwledig ac arfordirol. Mae cyfran uchel o swyddi 
yn y diwydiant twristiaeth (12.9%), y sector 

cyfanwerthu a manwerthu (12.9%) ac ym maes 
iechyd a gwaith cymdeithasol (12.3%). Addysg 
yw'r sector mwyaf yn y sir, gan gyflogi tua 4,300 

o bobl ac mae hyn i gyfrif am tua 13.9% o'r 
swyddi yn y sir. 

Yn wahanol i nifer o ardaloedd gwledig, mae'r 
sir yn cynnwys dwy brifysgol sef Prifysgol 
Aberystwyth a Champws Prifysgol Cymru y 

Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan. 
Hefyd, mae’n gartref i sefydliadau cenedlaethol 
megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae'r 

economi wybodaeth yn gryf yng Ngheredigion 
ac mae gan y sir hefyd 'economi werdd' sy'n 
tyfu. Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar 
gynhyrchu llai o allyriadau carbon, defnyddio 

adnoddau mewn ffordd effeithlon a bod yn 
gynhwysol yn gymdeithasol. 

Mae hunangyflogaeth yn elfen bwysig o'r 
economi leol, ac mae cyfran y bobl 
hunangyflogedig yng Ngheredigion ymhlith yr 
uchaf yng Nghymru.  Mae nifer yn ffermwyr ac 

mae eraill yn gweithio mewn amrediad o 
fentrau bychain sydd wedi’u hen sefydlu megis 
busnesau adeiladu, atgyweirio a chynnal a 

chadw. 

T
udalen 18



EIN SIR MEWN RHIFAU 
 
 
 
 

Mae rhan fwyaf (99%) y busnesau yng 
Ngheredigion yn rhai maint 'micro', h.y.  hyd at 9 

o weithwyr neu'n rhai 'bach' (10 i 49 o weithwyr).  
Dim ond 1% o’r busnesau yng Ngheredigion sy'n 
cynnwys hanner cant o weithwyr neu fwy.  Mae’r 
cyfraddau goroesi ar gyfer busnesau sydd newydd 

eu sefydlu yn gyson ymhlith yr uchaf yng 
Nghymru, sy’n golygu bod Ceredigion yn lle gwych 
i ddechrau a thyfu busnes. 

Ystyrir bod Ceredigion yn un o gadarnleoedd y 
Gymraeg, er bod gan y sir nifer fawr o fyfyrwyr. 

Dangosodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 fod 47.3% 
o breswylwyr Ceredigion yn gallu siarad y 
Gymraeg, a dyma oedd y drydedd ganran uchaf o 
blith yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Ceir 43 o ysgolion yng Ngheredigion. Mae’r rhain 
yn cynnwys ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd 

ac ysgolion gydol oes.  Mae 37 ohonynt yn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg, sy’n golygu bod rhan 
fwyaf ein plant a’n pobl ifanc yn dysgu 

 

 

ac yn defnyddio’r Gymraeg o oedran ifanc. 

Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
Ceredigion 2022-32 yn anelu at sicrhau y bydd 
pob disgybl yn ysgolion yr awdurdod yn derbyn 
addysg drochi cyfrwng Cymraeg hyd nes y 

byddant yn saith oed. Bydd hyn yn cynyddu’r 
dewisiadau sydd ar gael i’r disgyblion ac yn 
caniatáu iddynt ddilyn llwybr cwbl ddwyieithog 
drwy eu gyrfaoedd ac yn eu gwaith a’u bywydau 

cymdeithasol yn y dyfodol. Mae hyn hefyd yn 
cyfrannu at nodau llesiant cenedlaethol Cymru a 
nod Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050. 

Mae Ceredigion yn sir sy'n adnabyddus am ei 
safleoedd diwylliannol a threftadaeth.  Ceir 

cestyll ac amgueddfeydd ar draws y sir ac mae 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. 
Mae'r atyniadau hyn yn denu nifer o dwristiaid 

i'r ardal trwy gydol y flwyddyn. 

71,500 
o bobl 

 

4% 
   poblogaeth    
   BAME* 
 
 

10% 
o bobl ag 
anableddau 

46.8 oed 
- oedran ar gyfartaledd 

 

8,350 
o fyfyrwyr Prifysgol 

 

 

31,246 
o gartrefi 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

Mae’r Sir yn cynnwys tair ardal ddaearyddol 

sef y gogledd, y canol a’r de. Gweler y 

diagram isod ar y dde. 

Gogledd 
 
 
 
 
 

Canol 
 

De 

6 
o gyfleusterau hamdden 

 

43 
                  o ysgolion a 9,590 o  
                  ddisgyblion 

2,265km 
o ffyrdd 
 

2,500km 
o lwybrau ceffylau a 
llwybrau cerdded 

 

2,805 
o fentrau gweithredol 

 

47.3 
o breswylwyr sy’n siarad 
Cymraeg 

 
*BAME = Poblogaeth Ddu, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig 
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£2.6m i ailddatblygu Ysgol 
Gynradd Aberteifi 

Sicrhau nifer o Grantiau Creu 
Lleoedd Trawsnewid Trefi 

Llywodraeth Cymru a phrosiectau 
Strategol ar gyfer ystod eang o 

bartneriaethau yng Ngheredigion 

Gwario dros £30m ar gynlluniau 
amddiffyn yr arfordir yn Aberaeron 

ac Aberystwyth 

Canolfan Lesiant £1.2m newydd yn 
Llanbedr Pont Steffan 

Adain Ddementia £300,000 
newydd yng Nghartref Gofal Hafan 

Deg yn Llanbedr Pont Steffan 

Sicrhau dros £250,000 i wella 
mynediad pobl at asedau naturiol 

Ceredigion drwy’r Bartneriaeth 
Natur Leol 

Helpu i ariannu’r gwaith o 
ddatblygu Aberteifi fel Tref Glyfar, 
gan ddefnyddio technoleg megis 
Wifi, y rhyngrwyd pethau ac Ap 
poblogaidd yn y dref fel y gall 

masnachwyr, Cyngor Tref Aberteifi 
a Chyngor Sir Ceredigion fesur 

gwybodaeth megis nifer yr 
ymwelwyr â’r dref a’r ardaloedd 

mwyaf poblogaidd. 

£10.8m 
o gyllid cyfalaf wedi’i 
sicrhau drwy’r Gronfa 
Ffyniant Bro (2022-
25) 

£2.5m o gyllid refeniw wedi’i 
sicrhau drwy'r Gronfa 
Adnewyddu Cymunedol 
ar gyfer 2022/23 

Hybu’r economi, cefnogi busnesau a 
galluogi cyflogaeth 

Creu cymunedau gofalgar ac iach 

Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a 
galluogi pobl o bob oed i ddysgu 

Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd 
wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd 

BUDDSODDI YNG NGHEREDIGION CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

Penodi ymgynghorwyr a 
chontractwyr i ddarparu’r ysgol 
ardal newydd gwerth £11.5m yn 

Nyffryn Aeron, a’r estyniad newydd 
gwerth £5.4m yn Ysgol 
Gymraeg Aberystwyth 

70.2% 
o wastraff a gasglwyd 
gan y Cyngor yn cael ei 
gompostio neu ei 
ailddefnyddio –  yn 
gyson ymhlith y gorau 
yn genedlaethol, 
consistently amongst 
the best nationally 

61% 
o ostyngiad mewn 
allyriadau carbon ers 
2007 - £6m wedi’i 
arbed i'w ail-
fuddsoddi 

£98,000 
wedi’u dosbarthu o 
Gronfa’r Gofalwyr i 
ofalwyr di-dâl yng 
Ngheredigion 

15,000+ o barseli bwyd wedi’u 
dosbarthu i’r trigolion 
a oedd yn fregus yn 
feddygol yn ystod 
pandemig COVID-
1919 pandemic 

Ceredigion  

£5.8m 
wedi’i sicrhau i 
adnewyddu 
ac adeiladu estyniad 
yn Ysgol Uwchradd 
Aberteifi, - un o nifer o 
fuddsoddiadau mewn 
ysgolion lleolin local 
schools 

Gold 
Standard Siarter y Gymraeg -

wedi’i ddyfarnu i 
amryw o ysgolion lleol, 
gan gynnwys Ysgol 
Llanilar ac Ysgol 
Dyffryn Cledlyn 
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Mae Amgueddfa Ceredigion yn falch iawn o 

fod wedi derbyn £115,894 o gyllid datblygu 

gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 

Genedlaethol ar gyfer y prosiect canlynol: 

Perthyn: Archwiliad o sut y gall casgliadau 

greu cymuned yng Ngheredigion. 

 

Mae Perthyn yn brosiect uchelgeisiol sy’n 

ceisio sicrhau y gall pob un o drigolion 

Ceredigion ddod o hyd i rywbeth yng 

nghasgliad yr amgueddfa sy’n taro tant â’u 

hymdeimlad o hunaniaeth a’u 

 

rhywedd, eu hethnigrwydd, eu credoau, eu 

rhywioldeb, eu gallu, neu nodweddion eraill y 

maent yn uniaethu â nhw. 

 
 
 

 

GWELLA CANLYNIADAU 
 

Amgylchedd 

Iach 

 
Ym mis Mehefin 2022, cynhaliwyd Gwobrau 
Effeithlonrwydd Ynni Rhanbarthol Cymru yng 
Nghaerdydd. Enillodd Cyngor Sir Ceredigion ddwy 
wobr am eu Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni. 

Cynhaliwyd y gwobrau hyn i gydnabod gwaith 
rhagorol y sector arbed ynni yng Nghymru. Diben 
cynlluniau arbed ynni sydd ar waith ledled Cymru 
yw helpu perchnogion tai i leihau eu biliau ynni, 
mynd i’r afael â thlodi tanwydd a lleihau 
allyriadau carbon. 

                 Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn rhedeg  
  
 

 
 
 
 

Ceredigion 

Cysylltiedig 

y Cynllun Hyblygrwydd ECO a Chynllun 
Clyd Ceredigion ers nifer o flynyddoedd. Fel rhan 

o’r cynlluniau hyn, mae nifer o fesurau 
inswleiddio a systemau gwresogi wedi’u 
cyflwyno mewn amrywiol adeiladau i wella eu 
heffeithlonrwydd o ran ynni. 

Erbyn hyn, mae’r Cyngor wedi buddsoddi dros £5 
miliwn mewn prosiectau effeithlonrwydd egni ac 
arbedion carbon. Mae’r buddsoddiadau yma 
wedi arbed £2.8miliwn hyd yn hyn.

Ym mis Ionawr 2022, llofnododd Llywodraeth 
Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y 
rhanbarth, sef Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor 
Sir Powys  y Cytundeb Terfynol ar gyfer Bargen 
Twf Canolbarth Cymru.  

Mae’r Fargen Twf yn bartneriaeth arloesol sy'n
dod â buddsoddiad cyfunol o £110m gan
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a
disgwylir iddo ysgogi buddsoddiad ychwanegol
sylweddol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat
eraill gan greu cymaint o effaith â phosib yn 
rhanbarth Canolbarth Cymru. 

 

Mae'r garreg filltir hon yn arwyddocaol gan fod
disgwyl i'r rhaglenni a'r prosiectau a gefnogir gan y
Fargen Dwf greu manteision cymdeithasol ac
economaidd ehangach, megis gwell ansawdd
bywyd, creu cyfleoedd busnes yn dilyn effaith
COVID-19, datgarboneiddio mewn diwydiant ac
ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd. 

Dyma’r canlyniadau posibl y gellir eu cyflawni 
yng Nghanolbarth Cymru drwy fuddsoddiad y 
Fargen Dwf: 

Creu rhwng 1,100 a 1,400 o swyddi newydd
yng Nghanolbarth Cymru erbyn 2032. 

Cefnogi cynnydd net ychwanegol o rhwng 
£570 miliwn a £700 miliwn yng ngwerth
ychwanegol gros Economi Canolbarth Cymru
erbyn 2032. 

Sicrhau buddsoddiad o hyd at £400 miliwn yn
Economi Canolbarth Cymru erbyn 2032. 

Creu 

 

 

Cefnogi Pobl sy’n

Agored i Niwed 

 

 
 

 

Bywydau 

Annibynnol a Bodlon 

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi dangos pa mor hanfodol y mae cysylltedd digidol i fusnesau, 
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau Cymru. Mae buddsoddi a lobio parhaol gan y Cyngor 
wedi arwain at wella cysylltedd digidol ar draws y Sir. Er enghraifft, mae’r ddarpariaeth o ran 
cysylltiad ffeibr i'r adeilad wedi cynyddu o 20% i 28.3%. 
Mae gwell cysylltedd digidol yn cynyddu arloesedd a chynhyrchiant ar draws y sir, ond mae hefyd 
yn cadw pobl a chymunedau yn gysylltiedig. Bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi gwelliannau i 
gysylltedd digidol, megis cyflwyno Band Eang 4G, i helpu darparu’r cysylltiadau y mae eu hangen 
ar fusnesau a phobl, gan fynd i’r afael ag allgáu digidol a chynyddu cyfleoedd i bawb. 

6 

Cymunedau 
Cryf 
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EIN CYNGOR ARIAN A CHYLLID

 
Yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022, 

mae gan Gyngor Sir Ceredigion 38 o gynghorwyr 

sy’n cynrychioli 34 o wardiau ar draws y Sir. 

Plaid Cymru sy’n arwain y weinyddiaeth newydd. 

Mae ganddi 21 o gynghorwyr ar y Cyngor. Hefyd, 

etholwyd 9 cynghorydd annibynnol, 7 

cynghorydd o Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru 

ac 1 cynghorydd o’r blaid GWLAD. Arweinydd 

newydd y Cyngor yw’r Cynghorydd Bryan Davies 

a Chadeirydd y Cyngor ar hyn o bryd yw’r 

Cynghorydd Ifan Davies. 

Mae Cynghorwyr lleol yn cael eu hethol gan y 

gymuned i benderfynu sut y dylai’r Cyngor 

gyflawni ei amrywiol weithgareddau. Maent yn 

cynrychioli budd y cyhoedd ynghyd â’r unigolion 

sy’n byw yn y ward y mae’r Cynghorydd wedi’i 

 
ethol iddi. 

 

Arferai etholiadau llywodraeth leol yng 

Nghymru gael eu cynnal bob pedair blynedd 

ond bellach maent yn cael eu cynnal bob pum 

mlynedd er mwyn osgoi unrhyw wrthdaro ag 

etholiadau’r Senedd. Golyga hyn y bydd 

etholiad nesaf Cyngor Ceredigion yn cael ei 

gynnal ym mis Mai 2027. 

Mae mwy o wybodaeth am Bwyllgorau’r 

Cyngor gan gynnwys yr Adroddiadau, yr 

Agendâu a’r Cofnodion ar gael ar wefan y 

Cyngor: 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/mgListCom

mittees.aspx?bcr=1 

 
Mae Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y 
Cyngor yn nodi sut y mae’r Cyngor yn cynllunio 
ei gyllideb bob blwyddyn a thros y tair blynedd 
nesaf. Mae’r Strategaeth yn cefnogi’r camau 
cyffredinol i reoli prif adnoddau’r Cyngor er 
mwyn iddo fodloni ei amcanion. 

Mae gwariant y Cyngor yn cefnogi’r gwaith o 
gyflawni’r Strategaeth Gorfforaethol a’r 
Amcanion Llesiant. Er gwaethaf pandemig 
Covid-19 yn ystod 2020, mae Cyngor Sir 
Ceredigion yn parhau i ddangos awydd agored 
i wella gwasanaethau a buddsoddi mewn 
gwell adnoddau a chyfleusterau. 

Amcan ariannol y Cyngor yw defnyddio ei 
adnoddau mewn ffordd ofalus a chyfrifol gan 
sicrhau bod cydnerthedd ariannol y Cyngor yn 
cael ei gynnal a’i gryfhau. Er mwyn cwrdd â’r 
heriau cyllidebol a wynebir, bydd y Cyngor yn 
parhau i weithredu arbedion effeithlonrwydd 
cefn swyddfa a datblygu dulliau eraill o 
gyflawni gan gynnal gwasanaethau ar yr un 
pryd. Mae’r siartiau canlynol yn dangos  o le 
mae’r arian yn dod a sut mae’n cael ei wario. 

 

 
 
 
 
 
 

SUT MAE’R 

ARIAN YN CAEL 

EI WARIO... 

 
 
 
 

Yn seiliedig ar wariant y gwasanaethau yn 

2020/21, dim ond y cyllid refeniw a ddangosir.          

Nid yw'n cynnwys yr incwm y mae’r Cyngor yn ei 

wneud. 

 
 

 

 

Llywodraeth Cymru (72%) 

Treth y Cyngor (28%) 
 

 

⚫ Ysgolion a Diwylliant £48.86m 

⚫ Porth Cynnal (Gwasanaethau Arbenigol Gydol Oes) £21.95m 

⚫ Cyllid a Chaffael £20.86m 

⚫ Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol £16.31m 

⚫ Porth Gofal (Gwasanaethau Ymyrraeth wedi'i Thargedu) £10.24m 

⚫ Grŵp Arweiniol £6.94m 

⚫ Cyswllt Cwsmeriaid £5.45m 
Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd Wrth 

£4.48m 
Gefn 

⚫ Gwasanaethau Democrataidd £3.96m 

⚫ Economi ac Adfywio £3.28m 

⚫ Porth Cymorth Cynnar (Llesiant a Dysgu Cymunedol) £3.16m 

⚫ Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd £2.18m 

⚫ Pobl a Threfniadaeth £2.01m 

⚫ Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu £1.48m 

 
 
 
 
 

MAE ARIAN Y 
CYNGOR YN DOD 

O... 

Gweinyddiaeth Wleidyddol Cyngor Sir Ceredigion yn
dilyn Etholiadau Llywodraeth Leol 2022 

Cynhaliwyd etholiadau Llywodraeth 
Leol ledled Cymru ar 5 Mai 2022 

 

⚫ 
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TRAWSNEWID CYFLAWNIADAU 
ALLWEDDOL YN 2021/22 

Mae Ceredigion yn buddsoddi mewn technoleg 

newydd i drawsnewid y ffordd y mae 

gwasanaethau yn cael eu darparu i’n cwsmeriaid. 

Rydym yn gwneud hyn i fodloni’r galwadau 

cynyddol sydd ar y Cyngor ac i sicrhau bod y 

gwasanaethau yn gynaliadwy yn y dyfodol. Bydd 

hyn hefyd yn cynnig gwell profiad i’n cwsmeriaid. 

Mae’r Rhaglen Llesiant Gydol Oes (sy’n trawsnewid 

gofal cymdeithasol) a’r Ganolfan Cyswllt 

Cwsmeriaid, ‘CLIC’, yn ddwy enghraifft dda o hyn. 

Llesiant Gydol Oes 
 

Amcan y blaenoriaethau yw caniatáu i’r Cyngor 

ddarparu gwasanaethau a fydd yn gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol pobl Ceredigion. 

O ystyried bod yr adnoddau’n brin, mae darparu 

cymorth i bobl o bob oed a phobl sydd ag 

anghenion gwahanol yn her sylweddol i’r Cyngor. 

Mae proffil cymdeithas a’r ddemograffeg wedi 

 
 

Amcanion y Model Gydol Oed a 

Llesiant 
 

1. HYRWYDDO IECHYD A LLESIANT CADARNHAOL A 

CHEFNOGI POBL I HELPU EU HUNAIN 

 
2. CRYFHAU TEULUOEDD ER MWYN I BLANT A PHOBL 

IFANC GAEL AROS GYDA’U TEULU 

 
3. GALLUOGI UNIGOLION I FYW’N ANNIBYNNOL YN EU 

CYMUNEDAU EU HUNAIN 

 
4. MYND ATI’N GYMESUROL WRTH GYNNIG GOFAL A 

CHYMORTH A REOLIR 

 
5. AMDDIFFYN UNIGOLION A’U CADW’N DDIOGEL RHAG 

CAMDRINIAETH, NIWED AC ESGEULUSTOD 

newid yn fawr dros y ddegawd ddiwethaf. 

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer yr 

achosion o gamddefnyddio sylweddau, iechyd 

meddwl gwael a cham-drin domestig. Hefyd, 

mae mwy o bobl hŷn yn byw yng Ngheredigion. 

O ganlyniad i hyn oll, mae’r galw am rai 

gwasanaethau wedi cynyddu gan roi mwy o 

bwysau ariannol ar y meysydd gwasanaeth hyn. 

Mae’r Strategaeth Gydol Oes a Llesiant yn 

amlinellu’r weledigaeth a’r dull gweithredu ar 

gyfer trawsnewid y modd y bydd llesiant a 

diogelwch pobl Ceredigion yn cael eu cefnogi. 

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth, rydym wedi 

datblygu model gweithredu Gydol Oes a Llesiant 

a’i fwriad yw sicrhau bod pobl yn cael y lefel a’r 

math iawn o gefnogaeth ar yr adeg iawn er 

mwyn atal, lleihau neu ohirio’r angen am 

gymorth parhaus, a sicrhau y gall pobl fod mor 

annibynnol â phosibl gan ganiatáu iddynt aros yn 

eu cartref eu hunain yn eu cymuned eu hunain 

lle bynnag y bo modd. 
 

Cyswllt Cwsmeriaid 
 

Tîm CLIC yw wyneb a llais Cyngor Sir Ceredigion. Os 

byddwch, er enghraifft, yn cysylltu â’r Ganolfan 

Gyswllt i ofyn cwestiwn am finiau, gwirio manylion 

eich Treth Cyngor neu gyflwyno cais i’r Tîm Tai, 

byddwch yn dod i gysylltiad â gwasanaeth CLIC. 

Mae ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid yn enghraifft 

o’r modd y gellid defnyddio technoleg newydd i 

wella profiad y cwsmer. Canolfan Gyswllt y Cyngor 

sy’n derbyn ac yn olrhain yr holl ymholiadau 

cychwynnol a wneir ac mae’n gwneud hynny drwy’r 

system Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid (CRM). Mae 

hon yn ffordd ymarferol iawn o reoli’r nifer cynyddol 

o ymholiadau a ddaw i law ac mae’n darparu cyfle i 

gynnig gwasanaeth o ansawdd uwch sydd wedi’i 

deilwra gan wella profiad y cwsmer. O ran ein 

cwsmeriaid: 

• Mae’n haws gwneud y cyswllt cychwynnol - dim 

ond un rhif ffôn ac un cyfeiriad e-bost. 

• Mae ein hymgynghorwyr wedi’u hyfforddi i ddelio 

ag ystod eang o ymholiadau – felly pan fo modd, 

caiff ymholiadau eu datrys yn ystod y cyswllt 

cyntaf. 

• Ni fydd angen ailadrodd yr un stori bob tro y bydd 

cwsmer yn ffonio  - bydd y wybodaeth yn cael ei 

chadw ar y system Rheoli Perthynas â 

Chwsmeriaid (CRM) a bydd y Cyngor felly yn gallu 

cynnig ymateb cyflymach a mwy pwrpasol wrth 

ddatrys yr ymholiad. 

• Darperir gwasanaethau yn Gymraeg neu yn 

Saesneg yn ôl eu dewis iaith. 

114,060 
nifer y galwadau ffôn y 

gwnaeth CLIC ymdrin â nhw 
yn ystod 2020/21 

 

15% 
canran y galwadau ffôn 

Cymraeg                             
(16,677 o alwadau) 

 

 

38,508 
nifer yr e-byst a atebwyd 

gan CLIC yn ystod  
2020/21 

 

77,921 
nifer yr ymholiadau a 

gofnodwyd gan CLIC yn 
ystod 2020/21 (cynnydd o 

21,000 o gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol) 
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EIN GWELEDIGAETH A'N BLAENORIAETHAU 
 
 

Mae Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 yn 
esbonio sut mae’r Cyngor yn bwriadu cyflawni ei 
bedwar Amcan Llesiant Corfforaethol neu 
Flaenoriaethau Strategol. 

Prif bwrpas Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 
yw darlunio sut y bydd yr Awdurdod yn cefnogi 
ac yn hybu cynaliadwyedd a llesiant 
dinasyddion, drwy ei weledigaeth hirdymor a’i 
amcanion strategol. 

Bydd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn 
caniatáu i ni ddarparu gwasanaethau a fydd yn 
gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol pobl a chymunedau 
Ceredigion. Dewiswyd y rhain ar ôl ymgysylltu 
â’r cyhoedd, ystyried Asesiad Llesiant Lleol 
Ceredigion a gwrando ar ddyheadau’r 
weinyddiaeth wleidyddol newydd. 

Cam cyntaf y broses oedd cynnal dadansoddiad 
pen bwrdd o amrywiol ddarnau o dystiolaeth, er 
mwyn nodi’r prif faterion sy’n effeithio ar lesiant 
dinasyddion Ceredigion. Roedd y gwaith hwn yn 
cynnwys adolygu Asesiad Llesiant Lleol Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, a oedd yn 
darparu darlun cynhwysfawr o lesiant yn y sir, 
gan gynnwys gwaith ymgysylltu eang â’r 
cyhoedd yn ystod 2021. Trwy hyn, cawsom 
wybod am bryderon pobl a’r meysydd y byddent 
yn dymuno eu gweld yn cael eu gwella. 

Ar ôl hynny, tynnwyd yr adborth ynghyd a’i 
ddehongli gan ystyried blaenoriaethau’r 
weinyddiaeth newydd dros y bum mlynedd 
nesaf a’i gymharu â’r Asesiad i nodi unrhyw 
flychau. Cynhaliwyd gweithdai gyda 
gwasanaethau’r Cyngor fel cam arall yn y broses 
ac aethpwyd ati i ddatblygu’r camau unigol y 
byddai angen eu cymryd i gyflawni’r Amcanion. 

Ymgynghorwyd ynghylch y Strategaeth a’r 
Amcanion Llesiant drafft ym mis Awst a mis 
Medi 2022. Dyma’r amcanion terfynol a 
gytunwyd iddynt: 

 

• Hybu’r economi, cefnogi busnesau a 
galluogi cyflogaeth 

• Creu cymunedau gofalgar ac iach 

• Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a 
galluogi pobl o bob oed i ddysgu 

• Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd 
wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd 

 

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
ym mlaen ein meddyliau wrth inni ddatblygu’r 
amcanion. Gwnaethom nodi’n benodol sut y 
gallem ni gyfrannu gymaint â phosibl at y 
Nodau Llesiant Cenedlaethol gan hefyd 
ddefnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy i 
sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu 
diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r 
dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. 

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen 36 
ynglŷn â’r modd yr ydym ni wedi asesu ein 
hamcanion gan ddefnyddio’r egwyddorion 
datblygu cynaliadwy hyn. 

Rydym yn adolygu ein Hamcanion Llesiant 
Corfforaethol a’n camau bob blwyddyn i 
sicrhau mai dyma yw’r Amcanion iawn i 
Geredigion a’n bod ni yn eu cyflawni nhw. 

Mae’r Strategaeth yn nodi’n glir ein 
blaenoriaethau ac mae’n dangos ein 
hymrwymiad i wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn y 
Sir. 

 
 

Gweledigaeth Cyngor Sir Ceredigion: 
 

Darparu gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy a 
dwyieithog sy’n cynnig gwerth am arian er mwyn cynnal 

economi gref, cefnogi amgylchedd iach a hyrwyddo 
llesiant ein pobl a’n cymunedau 

Ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol: 
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CYFRANIAD AT Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL 
 

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yw ceisio gwella lles cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru 

drwy ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 

gydweithio i greu Cymru gynaliadwy. Y bwriad 

yw helpu i greu Cymru yr ydym ni i gyd am fyw 

ynddi, nawr ac yn y dyfodol. Mae yna 7 nod 

llesiant cenedlaethol i Gymru sy'n amlinellu 

gweledigaeth gyffredin i bob corff cyhoeddus 

weithio tuag ati (wedi’i dangos ar y dde). 

Gwyddom ein bod yn wynebu heriau yng 

Ngheredigion - mae pandemig COVID-19 wedi 

bod yn ddigynsail o ran ei effaith ar bobl o bob 

cefndir, ond yn fwy diweddar mae'r argyfwng 

costau byw yn effeithio ar lawer o aelwydydd yn 

y Sir. Mae hefyd angen tyfu’r economi leol a 

chreu cyfleoedd i bobl leol, mynd i’r afael â 

thlodi a chostau uchel llety, ynghyd â’r 

gostyngiad ym mhoblogaeth y Sir a fydd yn cael 

effeithiau pellgyrhaeddol. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cydweithio 

gyda'i bartneriaid lleol a rhanbarthol i fynd i'r 

afael â'r materion cymhleth hyn er mwyn 

creu'r Ceredigion a ddymunwn. 

Mae ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol 

wedi’u datblygu yn seiliedig ar dystiolaeth o 

anghenion lleol ac ar farn pobl leol fel y 

nodwyd yn Asesiad Llesiant Lleol Ceredigion. 

Mae’r Asesiad yn darparu adolygiad 

cynhwysfawr o lesiant yn y Sir, ac roedd yr 

ymgysylltu eang â’r cyhoedd a gynhaliwyd yn 

ystod haf a hydref 2021 yn sail iddo. 

Bydd y camau rydym yn bwriadu eu cymryd i 

gyflawni ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol 

yn ein helpu i wella canlyniadau i bobl leol a 

hefyd yn gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y 

Nodau Llesiant cenedlaethol. Byddwn yn 

defnyddio’r camau a amlinellir ar dudalennau 

11-31 i fesur y cynnydd a wnawn o ran 

cyflawni’r Amcanion Llesiant Corfforaethol a’r 

Nodau Llesiant Cenedlaethol. 
 

Mae’r tabl isod yn dangos crynodeb o’r modd 

y mae pob un o’n hamcanion llesiant yn 

cyfrannu at Nodau Llesiant cenedlaethol 

Cymru. 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ceredigion yn dwyn ynghyd arweinwyr a 

gwneuthurwyr penderfyniadau gwasanaethau 

cyhoeddus y Sir, i wella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y 

Sir drwy gryfhau cydweithio ar draws 

gwasanaethau'r Sir. 

Mae hyn yn sicrhau bod Amcanion Llesiant 

Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion wedi’u halinio i 

ganolbwyntio ar anghenion blaenoriaeth y Sir, 

a chynyddu’r cyfraniad at y Nodau Llesiant 

cenedlaethol. Bydd y Cynllun Llesiant Lleol 

newydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Mai 2023. 

Y 7 NOD LLESIANT 
CENEDLAETHOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi 7 

Nod Llesiant ar waith. 

  

 

Rhaid i bob corff cyhoeddus 
weithio i gyflawni pob un o’r 

nodau.

Llewyrchus Cydnerth Iachach Mwy Cyfartal Cydlynus Diwylliant Byd-eang 

 Amcan Llesiant Corfforaethol 
Yn cyfrannu at y Nodau Llesiant 

Cenedlaethol canlynol  

Hybu’r Economi, Cefnogi Busnesau a Galluogi Cyflogaeth               

Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach               

Darparu’r Dechrau Gorau mewn Bywyd a Galluogi Pobl o Bob Oed i Ddysgu               

Creu Cymunedau Cynaliadwy sy’n fwy Gwyrdd ac sydd wedi’u Cysylltu'n Dda 
â’i Gilydd 
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HYBU’R ECONOMI, CEFNOGI BUSNESAU A 
GALLUOGI CYFLOGAETH 

 

 

Ein blaenoriaethau ar gyfer cyflawni’r 
Amcan Llesiant Corfforaethol yw: 

 
• Datblygu Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m 

• Cefnogi busnesau lleol wrth wella o COVID-19 

• Cefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n tyfu yn y Sir 

• Creu cyfleoedd gwaith newydd i bobl ifanc medrus 

• Hybu cyfle cyfartal mewn cyflogaeth 

• Cyflawni twf economaidd cynaliadwy 

• Mynd ar drywydd y Cynllun Datblygu Lleol 

• Blaenoriaethu cynnyrch o ffynonellau lleol a chadwyni cyflenwi 

• Gwella Band eang 4G 

• Cyllid teg o fewn rhaglen Arfor 

• Gwella cysylltedd digidol, a chysylltedd o ran trafnidiaeth ac 
ynni 

• Mynd i’r afael a thlodi yng Ngheredigion 

• Cefnogi rhieni sy’n gweithio yng Ngheredigion 

• Gwella’r ddarpariaeth sgiliau a chyfleoedd dysgu i bobl 16+ oed 

• Datblygu prentisiaethau yn y Sir ymhellach 
 
 
 

 

 

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn ganolfan technoleg 

bwyd pwrpasol sydd yn cynnig cyngor, 

gwasanaethau technolegol a hyfforddiant i 

fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a 

chynhyrchwyr bwyd presennol. Mae gan y 

ganolfan adeilad Ymchwil a Datblygu pwrpasol 

gyda chyfleusterau heb eu hail i gynhyrchwyr 

bwyd ddatblygu cynnyrch newydd a phresennol. 
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• Mae partneriaeth economaidd Tyfu Canolbarth 
Cymru wedi’i sefydlu ac wedi llwyddo i ddenu 
buddsoddiad Bargen Twf gwerth £110m i 
Ganolbarth Cymru dros y 10 mlynedd nesaf ar 
gyfer prosiectau ar draws y rhanbarth. 

• Mae £10.8m o fuddsoddiad wedi’i sicrhau o 
Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU i helpu i 
drawsnewid Harbwr, Hen Goleg a phromenâd 
Aberystwyth. 

• Sicrhawyd gwerth 2.8m o fuddsoddiad o Gronfa 
Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU, ar gyfer 
12 cynllun cymunedol ar draws y sir. 

• Arweiniodd cynllun Grant Cyfalaf Bach a 
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddechrau 
2021 at bron i £500,000 o fuddsoddiad grant 
mewn busnesau Ceredigion, gan ddenu £631,000 
pellach o gyllid gan y sector preifat. Arweiniodd y 
cymorth at greu 146 o swyddi newydd yng 
Ngheredigion, a chafodd 408 o swyddi eraill eu 
diogelu mewn 81 o fusnesau drwy’r 
buddsoddiadau. 

• Cyhoeddwyd Strategaeth Economaidd newydd 
Ceredigion ym mis Mawrth 2021, roedd yn 
amlinellu sut y byddwn yn cydweithio tuag at 
sicrhau twf economaidd cryf, cynaliadwy a mwy 
cydnerth i Geredigion, wedi’i greu a’i rannu gan 
bawb. Mae’r strategaeth yn amlinellu 
gweithredoedd bydd yn mynd i’r afael â heriau a 
chyfleoedd sydd yn bodoli yn yr economi. 

• Arian allanol o hyd at £20m wedi'i sicrhau, gan 
gynnwys y Gronfa Ffyniant Bro, y Gronfa 
Adfywio Cymunedol, Trawsnewid Trefi, y 
Gronfa Rhyddhau Tir, y gronfa Datblygu Tir ac 
Adeiladau, Helix, Arfor, Cyfalaf Busnes a 
chynlluniau grant refeniw. 

• Mae gan Gyngor Sir Ceredigion un o'r 
rhwydwaith y Rhyngrwyd Pethau (IoT) mwyaf 
datblygedig sydd bellach wedi'i osod ar draws y 
sir (LoRaWAN), sy'n rhoi'r cyfle i wella 
perfformiad gwasanaethau, ac yn galluogi 
busnesau i harneisio a manteisio ar alluoedd IoT. 

• Cefnogi'r sector annibynnol trwy weithio ar y cyd 
gan ddarparu cymorth, cyllid ac adnoddau ar y 
cyd. Darparu adnoddau staffio ychwanegol, offer 
yn ogystal â chyngor iechyd a diogelwch a 

pholisïau a gweithdrefnau. 

• Arwain ar waith y Ganolfan Strategaethau 
Economaidd Lleol (CLES) i ddatblygu 
ymagweddau adeiladu cyfoeth cymunedol at 
bolisïau ac arferion caffael lleol. 

• Cefnogwyd busnesau lleol yn ystod pandemig 
COVID-19 drwy weinyddu 8,835 o daliadau 
Grant Busnes ledled Ceredigion gwerth £49m 

• Mae lobïo sylweddol gan Gyngor Sir Ceredigion 
ac eraill wedi arwain at ddarpariaeth o 31.8% o 
fand eang ffeibr llawn gan roi gallu dros 100 
Mbps. Mae'r lawrlwythiad cyfartalog ar gyfer y 
sir gyfan o 79mbps ar hyn o bryd yn un o'r 
lefelau uchaf ar gyfer awdurdod lleol gwledig. 

• Mae C4W+ Ceredigion a Gweithffyrdd+ wedi 
parhau i helpu pobl nad ydynt mewn cyflogaeth 
i gael gafael ar hyfforddiant, profiad gwaith, 
gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith. 

• Cefnogwyd busnesau lleol yn ystod pandemig 
COVID-19 - rheolwyd 8,900 o ymholiadau’n 
ymwneud â COVID gan Wasanaeth Cyswllt 
Cwsmer Ceredigion ‘CLIC’ yn ystod y flwyddyn 
2020/21, gan gynnwys ymholiadau yn ymwneud 
â Grantiau Busnes, y Gronfa Adferiad 
Diwylliannol a’r Cynllun Grant Cyfalaf Busnesau 
Bach. Roedd dros 2,000 yn unig yn ymwneud â'r 
Grant Trethi Annomestig yn helpu busnesau yn 
y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a 
manwerthu nad oedd yn hanfodol, oedd wedi 
gorfod cau. 

• Rheolodd yr Uned Gofal Plant y peilot o lwyfan 
digidol prawf byw'r Cynnig Gofal Plant – 
cefnogi’r gwaith o’i gyflwyno ledled Cymru 
erbyn Ionawr 2023. 

• £348,961 wedi'i brosesu mewn grantiau 
cynaliadwyedd i'r sector gofal plant 2020-22. 

• £492,090 ar gael mewn grantiau cyfalaf bach i'r 
sector gofal plant 2020-2022. 

• £821,805 o daliadau Cynnig Gofal Plant a wnaed 
i Ddarparwyr Gofal Plant Ceredigion yn 2021- 
2022. 

Cefndir 

Mae Ceredigion yn sir hyderus, ddeniadol lle mae 
llawer o’n pobl yn ffynnu ac yn datblygu, lle mae 
llawer wedi sefydlu busnesau llewyrchus a 
llwyddiannus. 

Fodd bynnag, mae ein maint a’n lleoliad yn golygu 
ein bod yn wynebu heriau i dyfu’r economi leol, ond 
yn yr un modd mae yna lawer o gyfleoedd i ni 
fanteisio’n llawn arnynt wrth addasu’r sir i ddyfodol 
carbon isel a mwy o ddigideiddio. 

Gellir crynhoi’r heriau allweddol fel yr angen i ddenu 
busnesau newydd a thyfu busnesau presennol, creu 
mwy o gyfleoedd gwaith a chyflogau uwch, darparu 
cyfleoedd i bobl iau aros yn y sir, a chynyddu enillion 
cyfartalog y Sir o gymharu â Chymru gyfan. 

Y cryfderau a phwyntiau gwerthu unigryw'r economi 
leol yw bod gan fusnesau newydd rai o’r cyfraddau 
goroesi gorau ledled Cymru, bod gan ein gweithlu 
sgiliau a chymwysterau llawer uwch na’r cyfartaledd, 
ac mae’r economi wybodaeth yn gryf gyda dwy 
Brifysgol sydd â sgôr uchel. 

Rydym wedi datblygu ein Hamcan Llesiant 
Corfforaethol i adeiladu ar ein cryfderau fel sir, 
manteisio’n llawn ar y cyfleoedd sydd ar gael i ni a 
mynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu i dyfu’r 
economi leol. Bydd hybu’r economi, cefnogi ein 
busnesau lleol a galluogi ein pobl i gael mynediad at 
gyflogaeth a gyrfaoedd o safon yn ein helpu i 
gyflawni hyn. 

Hybu'r Economi 

Byddwn yn parhau i symud Bargen Twf Canolbarth 
Cymru yn ei blaen er mwyn gwireddu manteision y 
buddsoddiad o £110m yn economi canolbarth 
Cymru. Bydd y prosiectau a gefnogir gan y Fargen 
Twf yn ysgogi buddsoddiad ychwanegol yn yr 
economi ac yn gwneud y mwyaf o effaith 
economaidd Ceredigion, megis creu swyddi 
ychwanegol a thwf economaidd o hyd at £700m. 

Rhan allweddol o dyfu’r economi leol fydd cyflawni 
Strategaeth Economaidd Ceredigion sy’n nodi’r 
camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd dros y 15 

mlynedd nesaf. Byddwn yn parhau i gyflawni'r camau 
gweithredu yn y Strategaeth, ac yn gweithio gyda 
phartneriaid ar draws y Sir i nodi a darparu ymyriadau 
pellach i ddod â thwf economaidd i'r Sir. 

Bydd mynd i’r afael â thlodi a chefnogi rhieni sy’n 
gweithio yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Cyngor, a 
byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid ar Is-grŵp Tlodi 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion i nodi 
camau gweithredu i liniaru’r effeithiau. 

Cefnogi Busnesau 

Byddwn yn parhau i gefnogi busnesau lleol i wella ar ôl 
COVID-19, ond hefyd yn gweithio i gefnogi busnesau 
newydd yng Ngheredigion a chefnogi busnesau 
presennol i ehangu a thyfu. 

Bydd rhan o hyn yn cynnwys blaenoriaethu cynnyrch o 
ffynonellau lleol a chadwyni cyflenwi ym musnes y 
cyngor er mwyn cadw cymaint o arian a chynifer o 
swyddi â phosibl o fewn y gymuned leol. Lle bo modd 
byddwn yn torri contractau i fyny er mwyn gwneud y 
defnydd gorau o gyflenwyr lleol. 

Galluogi Cyflogaeth 

Yn ogystal â chefnogi creu swyddi, byddwn yn parhau i 
hybu cyfle cyfartal mewn cyflogaeth, hybu twf 
cynhwysol, hybu cydraddoldeb rhywiol mewn 
cyflogaeth ac annog mwy o fuddsoddiad mewn addysg 
a sgiliau trwy gydol bywyd gwaith. 

Byddwn yn cyflawni hyn drwy wella'r ddarpariaeth 
chyfleoedd sgiliau a dysgu yn 16 oed a datblygu 
prentisiaethau ymhellach yn y Sir. Byddwn yn sefydlu 
llwybr datblygu sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer pobl 
ifanc a'r rheini ag anabledd i hybu cynhwysiant yn y 
gweithlu. 

I rieni, byddwn yn cefnogi darpariaeth gofal plant wedi’i 
ariannu ar gyfer pob plentyn dwy oed, yn ehangu’r 
Cynnig Gofal Plant i gynnwys rhieni/gwarcheidwaid 
sydd mewn addysg neu hyfforddiant, a hefyd ehangu 
Dechrau’n Deg i helpu plant i ddatblygu sgiliau 
cymdeithasol, emosiynol a chyfathrebu sydd eu hangen 
arnynt i lwyddo yn yr ysgol. 
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BETH FYDD YN HYBU ECONOMI CEREDIGION, CEFNOGI BUSNESAU A GALLUOGI CYFLOGAETH? 

 
Hybu’r Economi 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

Cwblhau'r gwaith i amddiffyn yr arfordir yn Aberaeron, Aberystwyth, Borth a 
Llangrannog 

Cefnogi datblygiad darpariaeth harbwr y Sir 
 
 

Parhau i ddatblygu Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m 

Mynd ar drywydd Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 

Cefnogi cyflwyno Band Eang 4G 
 
 

 
Edrych ar y cyfleoedd i ddatblygu aber Teifi i alluogi mynediad llongau môr 

 
 

 
Cefnogi cais Aberystwyth i ddod yn Ddinas Llenyddiaeth UNESCO 

 
Mae angen i ni ddatblygu ein sylfaen o asedau ffisegol a naturiol sy’n 
cyfrannu’n llawn at weithrediad effeithlon Cyngor Sir Ceredigion, ond sydd 
hefyd yn cyfrannu at dwf yr Economi yng Ngheredigion wrth atal a gwrthdroi’r 
dirywiad mewn natur: 

• Sicrhau bod y rhaglen Asedau yn gysylltiedig â’n huchelgeisiau 
corfforaethol ac economaidd ac yn bwydo i mewn i’r rhaglen Gyfalaf 
hirdymor ac yn blaenoriaethu cyfrannu at Ddyletswydd Adran 6 Deddf 
Amgylchedd (Cymru) a nod Cymru sy’n Ecolegol Gydnerth 

Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

Economi ac 
Adfywio 

Economi ac 
Adfywio 

Economi ac 
Adfywio 

Economi ac 
Adfywio 

Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

 

Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 

Economi ac 
Adfywio 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

Bydd twf economaidd yn cael ei gyflawni’n gynaliadwy – wrth hefyd yn parhau 
i chwarae ein rhan wrth ymdrin ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd, 
colli bioamrywiaeth a helpu ein cymunedau i ffynnu ledled Ceredigion: 

• Cysylltedd Digidol - yn syml, ein huchelgais yw sicrhau nad yw trigolion 
a busnesau yng Ngheredigion dan anfantais oherwydd prinder 
cysylltedd digidol. Cydnabyddir yn eang bod cysylltedd digidol bellach 
yn cael ei ystyried yn rhan hanfodol o fywyd cartref a bywyd busnes, 
ac yn bedwerydd cyfleustod. Nid yw’n ymwneud felly â dal i fyny – ond 
sicrhau bod gennym fynediad a chyfle cyfartal i drefi a chymunedau ar 
draws y DU. Mae hyn yn golygu bod uchelgais i ddarparu 
gwasanaethau sy’n cyfateb i lefelau ffibr llawn uwch na’r cyrhaeddiad 
presennol o 80%. 

• Cysylltedd Trafnidiaeth - Er mwyn ysgogi twf economaidd a denu 
buddsoddiad newydd mae angen i ni wella cysylltedd i Geredigion ac 
oddi mewn iddi. Byddwn yn adeiladu ar ein cysylltiadau presennol i 
ddarparu’r rhwydwaith trafnidiaeth sydd ei angen i helpu i dyfu’r 
economi a chynyddu cynhyrchiant. 

• Cysylltedd Ynni - Mae cysylltedd fforddiadwy â rhwydwaith ynni wedi’i 
ddatgarboneiddio yn rhan hanfodol o’n twf economaidd yn y dyfodol. 
Ynni yw popeth, hebddo ni allwn gynhesu ein cartrefi, symud o 
gwmpas, na chael cyflogaeth. Mae agenda datgarboneiddio’r DU yn 
golygu bod yn rhaid i’r ynni hwn ddod o ffynonellau adnewyddadwy yn 
y dyfodol. Mae'r sir a'r rhanbarth mewn sefyllfa dda i gyfrannu at 
ddiwallu'r angen hwn, ond mae seilwaith grid gwael presennol yn 
rhwystro hyn. 
 

Cefnogi’r economi leol trwy sicrhau ei bod yn gweithio yn dda i bobl leol trwy: 

• Cefnogi cais Ceredigion i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
Cefnogi teuluoedd yng Ngheredigion drwy: 

• Datblygu canolfan adnoddau i gefnogi teuluoedd agored i niwed / 
incwm isel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economi ac 
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Priffyrdd a 
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Amgylcheddol 
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Cefnogi Busnesau 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Ystyrir tlodi fel thema drawsbynciol yn y Cynllun Llesiant Lleol (2023-2028): 

• Datblygu dangosfwrdd economaidd i fonitro cyflawniad y Strategaeth 
Economaidd a Thyfu Canolbarth Cymru 

 
 

 
Sicrhau aliniad a chysylltiadau ar draws beth sydd yn y Cynllun Llesiant a’r 
Strategaeth Gorfforaethol i fynd i’r afael â thlodi: 

• Sicrhau aliniad rhwng yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus mewn perthynas â Hybu’r Economi a Mynd i’r afael â 
Thlodi 

 

Incwm y cartref uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol 

Cefnogir rhieni sy’n gweithio gan: 

• Hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant i rieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio 

• Bydd rhieni/gwarcheidwaid sydd mewn addysg neu hyfforddiant ac 
sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn gallu manteisio ar y Cynnig 
Gofal Plant 

• Cefnogi argaeledd gofal plant ar gyfer plant 2 oed 

• Codi ymwybyddiaeth/hyrwyddo Gofal Plant Di-dreth i rieni sy'n 
gweithio 

• Cefnogi datblygiad a chynaliadwyedd darpariaeth gofal plant 
cofrestredig 

 
 

 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 
 

 
Economi ac 
Adfywio 

 
 

 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 
 
 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

 
Cefnogi datblygiad y prosiect Trefi Clyfar yn Aberteifi yn ein trefi eraill yng 
Ngheredigion 

 
 

Blaenoriaethu cynnyrch o ffynonellau lleol a chadwyni cyflenwi ym 
musnes y cyngor 

 
Gwthio am gyllid teg o fewn rhaglen Arfor rhwng dwy ardal Gorllewin 
Cymru a'r Cymoedd 

(Mae Cynllun Arloesi Arfor 2022-25 yn gynllun gwerth £11 filiwn wedi’i gyllido 
gan Lywodraeth Cymru i dreialu dulliau arloesol o hybu entrepreneuriaeth, twf 
busnes, cydnerthedd cymunedol a'r iaith Gymraeg yn rhanbarth Arfor yn y 
Gorllewin, siroedd Ceredigion, Caerfyrddin, Gwynedd ac Ynys Môn). 

 
Bydd rhagor o fusnesau’n cael eu sefydlu, a busnesau’n tyfu, gan fwynhau’r 
amgylchedd cadarnhaol ar gyfer twf yma yng Ngheredigion: 

• Ein huchelgais hefyd yw gweld cynnydd yn nifer a chyfran ein busnesau 
canolig eu maint (yn cyflogi dros 50 o bobl). 

• Yn syml, rydym ni eisiau gweld Ceredigion fel lle gwych i gychwyn busnes 
ac i dyfu busnes. 

• Byddwn yn gweld busnesau newydd yn cychwyn ar draws ystod o 
sectorau, sydd yn enwedig wedi canolbwyntio ar ein cryfderau craidd o 
weithgynhyrchu bwyd, amaethyddiaeth, amaeth-dechnoleg, twristiaeth, 
gwyddoniaeth amgylcheddol, awyrofod, sbectrwm a diwydiannau 
ymchwil a datblygu eraill sy'n seiliedig ar wyddoniaeth. Bydd yr economi 
sylfaenol hefyd yn chwarae rhan bwysig o dwf Ceredigion, gyda 
chyfleoedd allweddol yn enwedig ym maes adeiladu a gofal. 

 
Ein nod yw bod yn gatalydd ar gyfer creu busnesau newydd yng Ngheredigion a 
helpu busnesau presennol i dyfu i fod yn fusnesau canolig eu maint. 

Economi ac 
Adfywio 

Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 
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BETH FYDD YN HYBU ECONOMI CEREDIGION, CEFNOGI BUSNESAU A GALLUOGI CYFLOGAETH? 
 

 

Galluogi Cyflogaeth 
 
 

 

 
 

15 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Atal y draen talent o Geredigion: 

 

• Datblygu fforwm cyflogwyr cadarn drwy'r Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol, yr Economi ac Adfywio, a LL&S 

• Datblygu cysylltiadau ar-lein/cymdeithasol a digwyddiadau dros dro i 
farchnata rolau/sectorau yng Ngheredigion 

 
 

Porth Cymorth 
Cynnar 

Pobl a 
Threfniadaeth 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

Bydd arloesi a arweinir gan fenter yn arwain at gyfleoedd swyddi newydd i 
bobl ifanc fedrus sy’n cael eu haddysgu a’u hyfforddi yn ein hysgolion, 
colegau a phrifysgolion: 

• Mae gennym system addysg ragorol sy’n sicrhau deilliannau rhagorol 
i ddysgwyr. Byddwn yn gweithio gyda darparwyr addysg yng 
Ngheredigion i feithrin perthnasoedd cryfach gyda chyflogwyr, fel 
bod gwasanaethau addysg a hyfforddiant yn cyd-fynd yn gadarn ag 
anghenion y cyflogwyr hynny. 

Bydd pobl ifanc sy’n dymuno aros yng Ngheredigion, yn ogystal â’r rheini a 
allai fod eisiau dychwelyd i fyw a gweithio yma neu symud yma am y tro 
cyntaf, yn gweld Ceredigion fel man cyfle. Bydd hyn yn sicrhau bod ein 
cymunedau yn parhau i fod yn lleoedd bywiog lle mae diwylliant a’r iaith 
Gymraeg yn medru ffynnu: 

• Rydym am i Geredigion barhau i fod yn lle y mae pobl eisiau byw a 
gweithio ynddo ac ymweld ag ef. Byddwn yn gweithio i ddeall anghenion 
newidiol ein trigolion, gweithwyr, ymwelwyr, yn ogystal â’r heriau a 
gynrychiolir gan y newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng natur i addasu 
mewn Byd sy’n newid yn sgil pandemig Covid 19 a Brexit. 

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion 16 oed gan sicrhau bod dewis eang, 
priodol, dwyieithog a theg o bynciau yn cael ei gynnig i ddysgwyr, sy’n diwallu 
eu hanghenion ac yn datblygu eu sgiliau ac yn cefnogi anghenion yr economi 
leol: 

• Cynnal adolygiad o addysg ôl-16 a gweithredu'r 
argymhellion a gymeradwywyd 

• Parhau i ddatblygu'r ddarpariaeth E-sgol 

• Sicrhau bod Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei defnyddio ar 
brosiectau a nodwyd i ddatblygu sgiliau priodol i gefnogi’r economi 
leol 

 
Cryfhau'r gronfa o ymgeiswyr tra medrus a chymwys yng 
Ngheredigion trwy 

• Datblygu prentisiaethau, micro-fenter a menter gymdeithasol 
ymhellach 

 
 

 
Economi ac 
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Ysgolion a 
Diwylliant 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

Bydd y Bartneriaeth Ddysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn cael ei sefydlu gan Gyngor 
Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys i roi ffocws ar gyfer sgiliau yn y Canolbarth, 
ac i ysgogi twf economaidd drwy sicrhau buddsoddiad yn y sgiliau cywir 

 
Datblygu llwybr datblygu sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer pobl ifanc a'r rheini 
ag anabledd i hybu cynhwysiant yn y gweithlu 

 
 

Codi proffil gweithlu DP PA trwy recriwtio gweithredol 
 

Symud ymlaen gyda datblygiad yr hwb darparwyr a chodi proffil y sector a 
chyfleoedd i ddatblygu sgiliau 

 
 

Gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol i ddatblygu cyfleoedd menter 
gymdeithasol a micro-fenter 

 
Mae angen i ni fod ar flaen y gad o ran cyflawni newid yn y naratif lle mae pobl 
yng Ngheredigion yn teimlo bod cyfleoedd gwirioneddol o ran gyrfaoedd a fydd 
yn eu galluogi i gael y dewis i ddatblygu gyrfaoedd ystyrlon yng Ngheredigion: 

 

• Sicrhau darpariaeth effeithiol o'r rhaglenni buddsoddi a sicrhawyd. 

• Lansio rhaglenni datblygu busnes/gyrfa ‘Meddalach’ e.e. Gwobrau 
Busnes, gwybodaeth gyrfaoedd yn gysylltiedig â chymuned fusnes 
Ceredigion 

 
Cael cyfle cyfartal i bobl weithio yng Ngheredigion: 

 

• Datblygu llwybr datblygu sgiliau cyflogadwyedd ar draws y Pyrth i bobl 
ifanc ac i’r rheini gydag anabledd i hybu cynhwysiant yn y gweithlu 

Porth Cymorth 
Cynnar 

Economi ac 
Adfywio 
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Adfywio 

 
 

Porth Gofal 
 

 
Porth Gofal 

 
 
 

Porth Gofal 
 
 
 
 

 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 
 

 
Porth Gofal 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Bod â sector gofal annibynnol cynaliadwy a chydnerth 

 

 
Pob disgybl i gael cyrchfan 

 

• Datblygiad prosiect ‘Sgiliau Bywyd a Sgiliau Gwaith’ i’r rheini sydd 
bellaf o’r farchnad lafur, gan gynnwys dysgwyr sydd wedi 
ymddieithrio. 

• Datblygu/cryfhau llwybrau adnabod cynnar ar y cyd i sicrhau bod y rheini 
y nodir eu bod mewn perygl o gael eu gwahardd, ymddieithrio neu 
ffactorau economaidd-gymdeithasol eraill yn cael cymorth cyn gynted â 
phosibl 

 

 
Pobl o bob oed i gael llwybr dysgu: 

 

• Datblygu llwybr gyrfa ar gyfer ôl-16 ar draws gwasanaethau Cyngor Sir 
Ceredigion, gan gynnwys cyfleoedd o ran profiad gwaith, gwirfoddoli, 
hyfforddeiaethau a prentisiaethau 

 
Porth Gofal 

 
 
 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 
 
 
 
 

Porth Cymorth 
Cynnar 
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CREU CYMUNEDAU 
GOFALGAR AC IACH 

 

 

Ein blaenoriaethau ar gyfer cyflawni’r Amcan Llesiant 
Corfforaethol yw: 

 

• Darparu ar gyfer anghenion gofal ein poblogaeth 

• Cyflwyno’r Rhaglen Gydol Oed a Llesiant 

• Hybu'r Gymraeg yng Ngheredigion 

• Lansio Canolfannau Llesiant ar draws y Sir 

• Mynd ar drywydd mentrau i hyfforddi a recriwtio staff Gofal Plant a gofal 

cymdeithasol 

• Datblygu cyfleuster gofal ychwanegol Cylch Caron yn Nhregaron 

• Croesawu a chefnogi ailsefydlu ffoaduriaid 

• Datblygu seibiannau/anadliad gofalwyr a chefnogi’r dyhead o greu 

Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru 

• Cefnogi cyfleusterau iechyd meddwl cymunedol 

• Annog a galluogi pobl i fod yn gorfforol egnïol fel y gallant elwa ar iechyd 

a lles cadarnhaol 

• Datblygu cynllun gwella ar gyfer darpariaeth strategol cyfleusterau i 

gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol yn y sir 

• Gwella rôl Cysylltwyr Cymunedol i gefnogi datblygiad cymunedau 

cydnerth 

• Datblygu digwyddiadau cyfranogiad ymhellach i sicrhau bod gan 

gymunedau lais 

• Datblygu a chynyddu nifer y rhaglenni gweithgareddau 

allgwricwlaidd a gwyliau cyffredinol â ffocws 

• Datblygu a chynyddu nifer y grwpiau a rhaglenni cymorth 

Mae Rhaglen Gydol Oed a Llesiant y Cyngor yn 
trawsnewid gofal cymdeithasol yng 
Ngheredigion. Mae rhoi cefnogaeth i bob oed ac 
angen yn her sylweddol i'r Cyngor gydag 
adnoddau cyfyngedig. Mae proffil cymdeithas a 
demograffeg wedi newid yn sylweddol dros y 
degawd diwethaf ac mae'r galw am rai 
gwasanaethau wedi cynyddu gan roi mwy o 
bwysau ariannol ar y meysydd gwasanaeth 
hynny. 

Mae ein model gweithredu Gydol Oed a Llesiant 
wedi'i gynllunio i sicrhau bod pobl yn cael y lefel 
a'r math cywir o gymorth ar yr amser cywir. 
Mae’n anelu i atal, lleihau neu oedi'r angen am 
gefnogaeth barhaus, a chynyddu annibyniaeth 
pobl a gallu aros yn eu cartref eu hunain yn eu 
cymuned eu hunain lle bynnag y bo modd. Mae’r 
Rhaglen yn y broses o gael ei rhoi ar waith a bydd 
yn rhedeg tan 2027. 

Mae Ceredigion wedi ymateb i'r heriau o ran 

darparu gofal cymdeithasol drwy symud tuag at 

gyfuno'r gwasanaethau plant ac oedolion a oedd 

ar wahân yn flaenorol yn un Gwasanaeth Gydol 

Oed a Llesiant. Mae hyn yn dileu rhwystrau 

adrannol, yn darparu gwasanaeth gydol oed 

mwy cyson i ddefnyddwyr ac yn cynnal sgiliau 

generig a hyblygrwydd staff. Yn 2021, 

cymeradwyodd y Cyngor y Strategaeth Gydol 

Oed a Llesiant ar gyfer 2021-2027 a’r cynllun 

gweithredu ar gyfer Ceredigion. 

 
* Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi pobl a’u teuluoedd i gael mynediad at gyngor a chymorth a 
ddarperir gan y trydydd sector, yn ogystal â nodi gwasanaethau a grwpiau priodol, yn eu cymunedau eu 
hunain, megis grwpiau cymdeithasol a allai helpu i gyfrannu at eu llesiant 
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• Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi parhau i weithredu 
Safonau’r Gymraeg a datblygu gweithdrefnau i alluogi 

defnyddwyr gwasanaethau i gael gafael ar wasanaethau 
yn eu dewis iaith. Mae hefyd wedi gweithio gyda’r 

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i ariannu’n 
rhannol diwtor iaith “Cymraeg yn y Gweithle” er mwyn 
cynyddu’r cyfleoedd i staff y Cyngor ddysgu’r iaith a magu 

hyder i ddefnyddio’r iaith yn y gweithle. 

• Mae’r Cyngor wedi gweithio ar y cyd â’i bartneriaid 
drwy’r Fforwm Dyfodol Dwyieithog i gyflawni 

Strategaeth y Gymraeg Ceredigion 2018-2023, sy’n 
cyfrannu at gyflawni targed Llywodraeth Cymru o gael 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

• Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022- 
2032 wedi’i gyhoeddi, sy’n rhan annatod o weledigaeth 

y Sir o ddatblygu dinasyddion gwirioneddol 
ddwyieithog. 

• Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus iawn 
yng Ngheredigion yn 2022. Roedd yn gyfle unigryw i 

ddathlu iaith a diwylliant yr ardal a Chymru ar y llwyfan 
cenedlaethol. Mae’r Eisteddfod yn un o gonglfeini’r 
Gymraeg, a oedd yn cynnig cyfleoedd pwysig i bobl 

siarad yr iaith ac i atgyfnerthu eu hyder yn eu sgiliau 
Cymraeg. 

• Fel rhan o'i waith atal, mae'r Cyngor wedi buddsoddi 
mewn rhoi cydnabyddiaeth a chefnogaeth lawn i rôl 

gofalwyr, yn enwedig trwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer 
seibiant, gan ganiatáu i ofalwyr gael seibiant o'r hyn a all 

fod yn rôl heriol 24/7. 

• Gan weithio gyda Chymdeithas Tai Wales and West, 
rydym wedi hwyluso datblygiad arloesol Tai Gofal 
Ychwanegol Maes y Môr yn Nhrefechan sy’n helpu pobl 

fregus i barhau i fyw’n annibynnol yn ôl lefel y gofal 
sydd angen ar yr unigolyn. 

• Cwblhau Cyfleuster Cymorth Cymunedol gwerth £100k 
Canolfan Steffan yn Llanbedr Pont Steffan, a chyflawni’r 

gwaith adnewyddu gwerth £150k yng Nghanolfan 
Ddydd Canolfan Padarn yn Aberystwyth. 

• Mae trefniadau comisiynu ar gyfer y ddarpariaeth 

breswyl newydd i Blant Cymhleth wedi cychwyn. 

• Gwneud y mwyaf o Grant Cyfleusterau i’r Anabl a 
Chyllid cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru i ddarparu 
addasiadau i gartrefi, er mwyn galluogi pobl i aros yn eu 

cymunedau. 

• Defnyddio Grant Tai Cymdeithasol a ddyrannwyd 
gan Lywodraeth Cymru i ddarparu Tai Fforddiadwy 

y mae mawr eu hangen i’w rhentu. 

• Dyrannu Tai Cymdeithasol drwy'r Gofrestr Tai 
Cyffredin, gan ganiatáu 5 ardal i ymgeiswyr gan roi 
mwy o ddewis iddynt o ran lle y maent hwy a'u 

teulu yn dymuno byw. 

• Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd 2020- 
2024 wedi’i gyhoeddi i sicrhau bod gan drigolion a 
rhanddeiliaid Ceredigion lais i ddylanwadu ar 

ddatblygiad polisïau a strategaethau a fydd yn 
effeithio ar eu bywydau. 

• Cyhoeddwyd Strategaeth Mynd i’r afael â Chaledi i 
helpu lleddfu effaith COVID-19 a’r argyfwng costau 

byw i’r rheini sydd mwyaf agored i niwed yng 
Ngheredigion. 

• Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored 
Cyhoeddus wedi’u hadnewyddu ar gyfer Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth i ymdrin â 

niwsans neu broblemau mewn ardal sy’n achosi 
niwed i ansawdd bywyd y gymuned leol. 

• Ailfywiogi gwaith Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
Dyfed Powys ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a 
chyflwyno Protocol Sbardun Cymunedol ar gyfer 
Cyngor Sir Ceredigion. 

• Cyflwyno cyfarfodydd monitro tensiwn wythnosol 
aml-asiantaeth i fynd i'r afael ag arwyddion 

cynnar tensiynau cymunedol trwy ymyrraeth 
gynnar/gwaith ataliol ar sail partneriaeth. 

• Wedi'i roi ar waith gyda sefydliadau partner, 

cynlluniau peilot seiliedig ar le yn Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth i fynd i'r afael 

â lles mewn cymunedau ar sail angen. 

• Cynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer ein Cynllun 
Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff (NERS) o 21 sesiwn wythnosol yn 2014 i 75 
sesiwn yr wythnos yn 2020. 

• Cyflwyno Rhaglen Cerdded er Lles yn 2020. 

• Wedi ennill Achrediad Arian Insport gan Chwaraeon 

Anabledd Cymru. 

Cefndir 

Mae ‘Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014’ yn gosod gofyniad cyfreithiol ar y 
Cyngor i ddatblygu ystod o strategaethau ymyrraeth 
gynnar ac atal sy’n cynnwys trefniadau 
cydweithredol gyda chymunedau a’r sector 
gwirfoddol i gefnogi byw’n annibynnol. 

Mae gan Geredigion boblogaeth sy'n heneiddio. 
Disgwylir y bydd hyn yn rhoi straen sylweddol ar ein 
gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig ein 
gwasanaeth iechyd a gofal lleol. 

Bydd creu cymunedau gofalgar ac iach yn gwella 
llesiant trwy gefnogi byw’n annibynnol, atal 
problemau yn y dyfodol, darparu ar gyfer 
anghenion gofal, a chefnogi llesiant meddyliol yn 
ogystal â chorfforol yn dilyn pandemig COVID-19. 

Creu Cymunedau Gofalgar 

Mae Rhaglen Gydol Oed a Llesiant y Cyngor wedi 
symud ymlaen yn dda, a byddwn yn parhau i fwrw 
ymlaen â thrawsnewid sut y gellir cefnogi iechyd, lles 
a diogelwch pobl yng Ngheredigion. Nod y Rhaglen 
yw nodi'n gynnar yr hyn sy'n peri pryder i bobl a 
cheisio atal rhag gwaethygu, lle bynnag y bo modd, 
drwy ymateb amserol a chymesur. Bydd y dull hwn o 
weithredu yn helpu i sicrhau bod pobl yn cael y lefel 
a’r math cywir o gymorth, ar yr adeg gywir, i atal, 
lleihau neu ohirio’r angen am gymorth parhaus, a 
chynyddu annibyniaeth pobl a gallu aros yn eu 
cartref eu hunain yn eu cymuned eu hunain lle 
bynnag y bo modd. 
 

Mae angen lefel uwch o ddarpariaeth mewn tai ar 
gyfer pobl hŷn a thai â gofal er mwyn cyd-fynd â 
dyheadau adroddiad Panel Tai Arbenigol Pobl Hŷn 
Llywodraeth Cymru, ac i fodloni dymuniad pobl hŷn 
i aros yn annibynnol a byw yn eu cartref. Bydd 
datblygiad posibl Canolfan Adnoddau Integredig 
Cylch Caron yn Nhregaron a Maes y Môr (cynllun 
gofal ychwanegol) yn Aberystwyth yn helpu i fynd i'r 
afael â'r angen hwn. 

O ganlyniad, byddwn yn parhau i ddatblygu prosiect 
iechyd a gofal cymdeithasol integredig arloesol Cylch 
Caron mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda a byddwn yn mynd ar drywydd 

cyfleusterau gofal ychwanegol pellach yn Aberaeron 
ac mewn mannau eraill. Agorodd Maes y Môr ym mis 
Hydref 2021, cymuned gefnogol o 56 o fflatiau, sy’n 
galluogi pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain gyda 
mynediad at ofal a chymorth 24 awr ar y safle. 

Mae gan Geredigion hanes o gefnogi teuluoedd sy'n ffoi 
rhag rhyfel, newyn a digartrefedd. Dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf mae'r Cyngor wedi cefnogi 74 o 
ffoaduriaid o Syria yn llwyddiannus i'w croesawu i'r 
gymuned. Byddwn yn parhau i chwarae rhan flaenllaw 
wrth helpu ffoaduriaid o Wcráin a'u hadsefydlu yn ein 
cymunedau. 

Creu Cymunedau Iach 

Mae Ceredigion yn sir ddwyieithog yn bennaf, ac mae 
ein treftadaeth a’n diwylliant Cymreig yn bwysig. Mae 
diogelu’r iaith yn flaenoriaeth uchel i’r Cyngor, lle mae’r 
Sir yn parhau i fod yn un o gadarnleoedd y Gymraeg a’i 
bod yn iaith bob dydd sy’n cael ei chlywed a’i siarad yn 
naturiol gan blant, pobl ifanc ac oedolion. 

Rydym am annog pob un o’n dinasyddion, waeth beth 
fo’u gallu, i ddod yn gorfforol egnïol fel y gallant elwa ar 
iechyd a llesiant cadarnhaol. Er mwyn cyflawni hyn 
rydym wedi rhoi cyfres o gamau gweithredu ar waith 
dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys darparu 
cyfleoedd gweithgarwch corfforol allgymorth, darparu 
Rhaglenni Ymyrraeth Iechyd i wella lefelau 
gweithgarwch corfforol ymhlith oedolion hŷn a 
chefnogi sefydliadau cymunedol i ddarparu cyfleoedd i 
drigolion fod yn egnïol. 

Byddwn hefyd yn symud ymlaen i drawsnewid Canolfan 
Hamdden Llanbedr Pont Steffan yn ‘Ganolfan Llesiant’. 
Bydd y Ganolfan yn gwella'r cynnig craidd o 
ddarpariaeth Hamdden gyda mannau ar gyfer cyfarfod, 
ymgynghori a thriniaeth i gyfrannu at wella lles 
corfforol, meddyliol a chymdeithasol trigolion y Sir. Ein 
nod yw i Geredigion gyfan elwa o Ganolfannau Llesiant, 
ac o ganlyniad byddwn yn bwrw ymlaen â chynlluniau i 
ddatblygu Canolfannau Llesiant yng Ngogledd a De’r sir, 
yn ogystal â darpariaeth ‘dros dro’ mewn lleoliadau 
eraill. 
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BETH FYDD YN CREU CYMUNEDAU GOFALGAR AC IACH? 

 
Creu Cymunedau Gofalgar 

 

  
 

19 

 

Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

Symud ymlaen ag adeiladu cartref gofal newydd yn ardal Aberystwyth a 
darparu’n llawn ar gyfer anghenion gofal ein poblogaeth. 

 
Symud ymlaen gyda phrosiect arloesol gofal iechyd a chymdeithasol 
integredig Cylch Caron mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda 

• Cwblhau Tendr Cylch Caron a Llywodraeth Cymru i gymeradwyo'r 
achos busnes 

 

Edrych am fwy o gyfleusterau gofal ychwanegol yn Aberaeron ac mewn 
mannau eraill 

 
Cefnogi’r uchelgais o greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru 

 
Cryfhau ymhellach y ddarpariaeth a’r defnydd o’r Gymraeg o fewn 
gwasanaethau gofal cymdeithasol er mwyn gallu darparu gwasanaethau yn 
newis iaith defnyddwyr gwasanaethau drwy roi’r camau gweithredu a 
amlinellir yn Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru: ‘Mwy na Geiriau’ ar 
waith 
 
Byddwn yn gweithio gyda’n prifysgolion lleol gyda’r nod o weld ein sir yn dod 
yn un o’r canolfannau ar gyfer hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol ac 
ymwelwyr iechyd yng Nghymru yn ogystal â graddau nyrsio ym mhrifysgol 
Aberystwyth. 

Symud ymlaen gyda’r Model Darparu Gydol Oed, darparu 70% o 
wasanaethau o fewn gwasanaethau cyffredinol a chymorth cynnar, 20% 
mewn gwasanaethau asesu a thymor byr a 10% mewn gwasanaethau 
arbenigol 
Darparu’r Strategaeth Gydol Oed: 

• Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ddefnyddio asedau ffisegol ar draws 
y model Gydol Oed a Llesiant  

 

Porth Cynnal 
 
 
 

 
Porth Gofal 

 
 
 
 

Porth Gofal 

Porth Gofal 

 

Llesiant Gydol Oed 
 
 
 

 
Llesiant Gydol Oed 

 
 
 

 
Llesiant Gydol Oed 

 
 
 

Llesiant Gydol Oed 

 

 

Byddwn yn: Gwasanaeth 

Mae pobl o bob oed yn gwybod ble a sut i gael gafael ar wasanaethau 
cyffredinol â ffocws yn bersonol ac ar-lein i gynnal eu llesiant a’u 
hannibyniaeth eu hunain 

 

Cydlynu cyfarfodydd grŵp teulu ar draws y Pyrth 

Datblygu Strategaeth Gofal a alluogir gan dechnoleg 

Gwneud y defnydd gorau o amgylcheddau gwyrdd a glas i wella gofal a 

chymorth i ddefnyddwyr gwasanaethau 

 
Datblygu ein strategaeth gofal a alluogir gan dechnoleg gan gynnwys 

gwelliannau digidol i ystadau’r awdurdodau lleol 

 
Dull gweithredu gydol oed wedi’i wreiddio o ran brysbennu ac asesu 

 
Adolygu gwasanaethau uniongyrchol a chynllunio a darparu modelau 

yn y dyfodol 

 
Gweithredu’r model ‘sylfaenol’ ar gyfer darparu gwasanaethau gofal 

cymunedol 

 
Byddwn yn parhau i chwarae rhan flaenllaw wrth helpu ffoaduriaid a’u 
hailsefydlu yn ein cymunedau 
 
Cefnogi cydlyniad cymunedol yng Ngheredigion 

 
Sicrhau bod trigolion Ceredigion yn deall ethos Tîm Ceredigion ac yn 
gwerthfawrogi ei gyfraniad/effaith i Gymunedau Gofalgar ac Iach 
Cefnogi cydlyniant cymunedol yng Ngheredigion 
 

Blaenoriaethu a chefnogi anghenion gofalwyr 

 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 
Porth Gofal 

Porth Gofal 

Porth Gofal 
 
 

Porth Gofal 
 

 
Porth Gofal 

 
 
Porth Gofal 

 

 
Porth Gofal 

 

Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

Pob 
gwasanaeth 

 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 

Porth Gofal 

Porth Cymorth 
Cynnar 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

Cwblhau adolygiad o gyfleoedd seibiant a diwrnod 
 

Mae pobl o bob oed yn cael eu cefnogi i gael llais a theimlo bod rhywun yn 
gwrando arnyn nhw 

• Datblygu ymhellach seibiannau/anadliad Gofalwyr i bob oed 

• Mae dull gweithredu sy'n seiliedig ar Gyfranogiad ac Arwyddion 
Diogelwch / hawliau wedi'i wreiddio ar bob lefel 

Model seibiant Gydol Oed  

 
Argaeledd ystod o fentrau cymdeithasol a micro-fentrau lleol 

Ail-ymgysylltu â'r gwaith prosiect rhwng cenedlaethau 

Cyflawni amrywiaeth o welliannau asedau 
Cael gwasanaeth cefnogi nam ar y synhwyrau 

Sefydlu Fframwaith Comisiynu Gofal Cartref cadarn 

Darparu gwasanaethau cymunedol cynaliadwy, llwyddiannus a chynhwysol, 
gan gynnwys partneriaid y trydydd sector: 

• Cynyddu rôl y Cysylltwyr Cymunedol i gefnogi datblygiad 
cymunedau cydnerth. 

Defnyddio technoleg yng nghartrefi pobl i hybu annibyniaeth a chydnerthedd: 

• Datblygu ein Strategaeth Gofal a alluogir gan dechnoleg gan gynnwys 

gwelliannau digidol i ystadau’r awdurdod lleol  

(Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi pobl a’u teuluoedd i gael mynediad at 
gyngor a chymorth a ddarperir gan y trydydd sector, yn ogystal â nodi 
gwasanaethau a grwpiau priodol, yn eu cymunedau eu hunain, megis 
grwpiau cymdeithasol a allai helpu i gyfrannu at eu llesiant) 

Porth Gofal 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 

 
Porth Gofal 

 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 
Porth Gofal 

Porth Gofal 

Porth Gofal 

Porth Gofal 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 

 
Porth Gofal 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Buddsoddi mewn technoleg glyfar i ddatblygu gwasanaethau ac i fod yn 
sail i arferion y dyfodol 

 

 
Bod gan bobl o bob oed blatfform a chyfle i rannu syniadau ac atebion: 

• Datblygu perthnasoedd â sefydliadau’r trydydd sector ymhellach, gan 
hybu cyfleoedd gwirfoddoli a llwybr ‘hyrwyddwr cymunedol’ 

 

 
Cefnogir a hyrwyddir mentrau cymunedol: 

• Datblygu ymhellach y dull gweithredu seiliedig ar le o weithio ar y cyd. 

 
Cyfleoedd cymysg i gael gafael ar wasanaethau: 

• Gweithio ar y cyd i wneud y mwyaf o adnoddau a chyllid 

 
Datblygu dull gweithredu a yrrir gan ddata at adrodd am ofal cymdeithasol 
drwy gydol y Rhaglen Gydol Oed a Llesiant 

• Cynrychioli Ceredigion ar Gyfarfodydd Grŵp Gwybodaeth Busnes Gofal 
Cymdeithasol cenedlaethol 

 

Ymateb rhagweithiol a chadarn i argyfyngau sifil posibl: 

• Brwydro yn erbyn lledaeniad clefydau trosglwyddadwy 

• Paratoi ar gyfer, ac ymateb i, argyfyngau sifil 
 
Datblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion 2024-2028 

 

Alinio a chysylltu’r Amcanion Llesiant Corfforaethol a’r Cynllun Llesiant Lleol i 
leihau anghydraddoldebau trwy bresgripsiynu cymdeithasol 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 

 
Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

 

Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 
Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 
Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

Datblygu set newydd o Amcanion Llesiant Corfforaethol sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth yn seiliedig ar uchelgeisiau’r Cyngor ac wedi’u cysylltu’n ôl â 

chanfyddiadau dogfennau allweddol fel yr Asesiad o Lesiant Lleol 

 
Cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol newydd erbyn Tachwedd 2022 ar gyfer y 

cyfnod etholiadol 2022-27 

 
 

Ehangu’r gwasanaethau a’r gweithgareddau a gynigir yn draddodiadol yn ein 
Canolfannau Hamdden a’u trawsnewid yn Ganolfannau Llesiant 

 
 

Parhau i hyrwyddo a hwyluso presgripsiynu cymdeithasol – megis garddio, 
cerdded a nofio 

 
Cefnogi partneriaid y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i ddatblygu 
cyfleusterau iechyd meddwl, grwpiau cymorth a rhaglenni yn y gymuned 

 
Cynorthwyo ein poblogaeth sy'n heneiddio i fod yn gorfforol ac yn 

gymdeithasol egnïol, gan gefnogi eu hannibyniaeth 
 

Mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfleoedd i gael mynediad at 

weithgareddau ar ôl yr ysgol, gyda’r nos ac ar y penwythnos, gan gynnwys 

cyfleoedd ar gyfer Chwarae hunangyfeiriedig a ddewisir yn rhydd a bod y 

gwasanaethau hyn wedi’u cofrestru i alluogi rhieni i gael gafael ar gymorth 

ariannol 

 
Mae gan bobl o bob oed fynediad i ystod o weithgareddau cymdeithasol yn 
eu cymunedau eu hunain: 

• Datblygu digwyddiadau cyfranogi ymhellach i sicrhau bod gan 
gymunedau lais 

Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

Partneriaethau, 
Perfformiad a 
Diogelu’r 
Cyhoedd 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 

Porth Cymorth 
Cynnar 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

Hyrwyddo'r Gymraeg yng Ngheredigion: 
 

• Sicrhau bod egwyddorion Safonau’r Gymraeg yn sail i’r ffordd y mae’r 
Cyngor yn darparu ei wasanaethau i’r cyhoedd, fel bod defnyddwyr 
gwasanaethau’n gallu cael gafael ar wasanaethau yn eu dewis iaith yn 
naturiol 

• Gwella diwylliant ac ethos dwyieithog y sefydliad, gan ddarparu 
hyfforddiant a chyfleoedd cymdeithasol i’n staff weithio yn Gymraeg a 
chynyddu eu hyder i ddefnyddio’r iaith yn y gweithle. 

• Datblygu Strategaeth Iaith Gymraeg Ceredigion 2023-28, er mwyn 
hyrwyddo a chefnogi bywiogrwydd y Gymraeg o fewn y Sir, i helpu 
i gyflawni strategaeth ‘Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg’ 
Llywodraeth Cymru. 

 
 
 
 
 
 

 
Pob gwasanaeth 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

Gwella’r cyfle a’r gallu i bawb wneud ymarfer corff bob dydd: 

• Darparu cyfleusterau hamdden modern, hygyrch ac ysbrydoledig ar draws 
tair ardal Ceredigion (gogledd, canolbarth a’r de) 

• Hybu pobl i wneud ymarfer corff fel bod modd iddynt gael budd o iechyd 
da a lles 

• Cyflwyno gwell pecynnau aelodaeth ar gyfer defnyddio’r canolfannau 
hamdden sy’n cael eu rheoli gan y Cyngor 

• Darparu cyfleoedd am addysg gorfforol allgymorth y tu allan i ganol trefi'r sir 

• Datblygu’r gwasanaeth symudol i hybu llesiant a diogelwch cymunedol 

• Daprau Rhaglenni Ymyrraeth Iechyd i wella lefelau addysg gorfforol mewn 
oedolion hŷn 

• Datblygu gweithgareddau Llesiant i unigolion gyda chlefydau iechyd cronig 

• Darparu ymyrraeth â ffocws i wella llesiant corfforol ac emosiynol 
unigolion mewn lleoliadau cofrestredig, i adennill eu hannibyniaeth 

• Cefnogi sefydliadau cymunedol i ddarparu cyfleoedd i breswylwyr i fod yn 
actif 

• Cynyddu’n sylweddol y ddarpariaeth teithio llesol gan gynnwys cerdded a 
beicio ledled y Sir er mwyn gwella iechyd ein poblogaeth 

• Nodi rôl Cyngor Chwaraeon Lleol Ceredigion at y dyfodol er mwyn iddo 
gyfrannu hyd yr eithaf i sefydliadau cymunedol 

• Cyflawni Achrediad Aur Chwaraeon Anabledd Cymru  

• Trawsnewid Canolfan Hamdden Llambed yn Ganolfan Lles i wella lles 
corfforol, cymdeithasol ac emosiynol dinasyddion canol y sir 

• Symud ymlaen gyda’r cynlluniau i ddatblygu Hybiau Lles a wasanaethir 
gan Ganolfan Lles yng Ngogledd a De’r sir 

• Uwchraddio’r Caeau Chwarae Artiffisial sy'n eiddo i'r Cyngor, gan 
greu cyfleusterau 3G yng Nghanolbarth a De'r sir 

• Datblygu cynllun gwella ar gyfer darparu cyfleusterau i gynyddu 
lefelau gweithgaredd yn y sir 

• Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth a darparu 
adroddiad sy’n nodi’r seilwaith cyfleusterau sydd ei angen yng Ngogledd 
Ceredigion i gwrdd â dyheadau strategol y ddau sefydliad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

• Adnoddau effeithiol ar gyfer gweithgareddau cyffredinol a rhai â ffocws 

 

Datblygu a chynnal y Strategaeth Toiledau: 

• Cyflawni'r Strategaeth Toiledau ar gyfer Ceredigion 

• Ymgysylltu â'r cyhoedd i gael eu hadborth 

Darparu Lleoedd Newid ychwanegol yng Ngheredigion 

 

Cynnal rhaglenni glanhau a sicrhau bod yr holl gyfleusterau'n lân, yn hygyrch ac 
yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda 

 

 
 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 

Economi ac 
Adfywio 

 

Economi ac 
Adfywio 
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DARPARU’R DECHRAU GORAU MEWN BYWYD A GALLUOGI 
POBL O BOB OED I DDYSGU 

 
Ein blaenoriaethau ar gyfer cyflawni’r Amcan Llesiant 

Corfforaethol yw: 

 
• Buddsoddi mewn ysgolion ar draws y Sir, gan gynnwys yr 

estyniad 3 llawr carbon sero net yn Ysgol Uwchradd Aberteifi 

• Cyflwyno’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022 i 2032 

• Sicrhau bod disgyblion yn gyfathrebwyr hyderus yn y Gymraeg a’r 

Saesneg erbyn digwydd Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 6) 

• Cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm i blant a phobl ifanc 

• Datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder Plant a Phobl Ifanc i wneud 

ymarfer corff 

• Datblygu sgiliau arwain ein Plant a’n Pobl Ifanc ar y cyfle cyntaf 

• Cefnogi’r gwaith o ddarparu Prydau Ysgol am ddim i ddisgyblion 

ysgolion cynradd 

• Cefnogi’r ddarpariaeth gofal plant a ariennir ar gyfer pob plentyn 

dwy oed 

Gweithio gyda phartneriaid i gyflawni Strategaeth Mamolaeth a 

Blynyddoedd Cynnar Gorllewin Cymru 

• Cefnogi’r gwaith o ddatblygu cyfleusterau Theatr Felinfach 

• Sicrhau bod pob dysgwr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael 

eu cefnogi i fod yn unigolion annibynnol  

• Darparu cymorth i ysgolion weithredu’r cwricwlwm newydd i Gymru 

yn llwyddiannus 

• Datblygu Strategaeth Ddiwylliannol a Strategaeth Tegwch i 

gefnogi llesiant mewn ysgolion a chymunedau 

 

Bydd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 

nesaf Ceredigion yn strategaeth 10 mlynedd o 

hyd, 2022-2032, a bydd yn ceisio atgyfnerthu a 

chryfhau darpariaeth yr iaith Gymraeg a 

chyrraedd y targed sydd wedi’I osod gan 

Lywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr 

Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Nod pwysig 

yw sicrhau bod disgyblion yn gyfathrebwyr 

hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg erbyn diwedd 

Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 6) pan maent yn 

symud o addysg gynradd i addysg uwchradd. 
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• Mae system addysg Ceredigion yn parhau i gael 
ei hystyried ymhlith y mwyaf llwyddiannus yng 
Nghymru. Cafodd y gefnogaeth a’r adnoddau a 
ddarparwyd i holl ysgolion Ceredigion yn ystod 
pandemig Covid-19 – yn enwedig yn ystod y 
cyfnodau clo – eu canmol a’u gwerthfawrogi 
gan arolygwyr, staff yr ysgol, rhieni a 
disgyblion. 

• Sefydlodd y Cyngor hybiau gofal plant yn ystod 
camau cynnar y pandemig i gefnogi'r plant 
hynny yr oedd angen gofal arnynt, a'u 
teuluoedd. 

• Mewn ymateb i amseroedd aros hir i gael 
cymorth iechyd meddwl, mae Cyngor Sir 
Ceredigion wedi cefnogi elusen ieuenctid leol i 
ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl 
hygyrch i bobl ifanc yn y sir. 

• Wedi gweithio gyda'r 3ydd sector a busnesau 
preifat i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith i 
unigolion/grwpiau bregus. 

• Cyflwyno gofal plant a ariennir ar gyfer plant 
tair oed ledled y sir. 

• Llwyddo i sicrhau cyllid grant i ddatblygu 
darpariaeth gofal plant, megis meithrinfa 
Llwyn yr Eos yn Aberystwyth gwerth 
£900k, Cylch Meithrin Nawmor gwerth £700k 
yn Ysgol Cenarth a chyfleuster £600k Cylch 
Meithrin Tregaron. 

• Agorwyd ysgol newydd ardal Drefach, Ysgol 
Dyffryn Cledlyn, yn 2017. 

• Buddsoddwyd mewn a chyflawnwyd 
gwelliannau i ysgolion megis adnewyddu ac 
ehangu i greu ysgol 3-16 Henry Richard, yr 
estyniad a’r gwelliannau 
yn Ysgol Gynradd Aberteifi a’r estyniad 3 llawr 
newydd yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. 

• Mae datblygiadau ysgolion eisoes ar y gweill 
gan gynnwys y £100k o waith adeiladu yn ysgol 
uwchradd Penglais, darparu cyfleusterau 
newydd a gwell i’r ysgol, £160k o waith 
adeiladu yn Ysgol Henry Richard a £5.4m o 
waith ar Ysgol Uwchradd Aberteifi fel rhan o 
gynllun Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 
 
 
 

• Ymgynghorwyr a chontractwyr proffesiynol 
yn cael eu penodi i ddarparu ysgol ardal 
newydd £11.5m yn Nyffryn Aeron, a'r 
estyniad newydd gwerth £5.4m yn Ysgol 
Gymraeg Aberystwyth. 

• Penodi ymgynghorwyr i wneud gwaith 
cwmpasu gwerth tua £1m yn Amgueddfa 
Aberystwyth. 

• Rhaglen dwy-flynedd o fuddsoddiadau 
gwerth £500,000 fel rhan o Raglen Arfor i 
gefnogi a chryfhau’r cysylltiadau rhwng 
twf economaidd a’r Gymraeg. 

• Gweithio’n rhagweithiol gyda Cadw 
(gwasanaeth amgylchedd hanesyddol 
Llywodraeth Cymru) a “Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Enwau Lleoedd Hanesyddol” 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

• Datblygu cynllun prentisiaeth yng nghartrefi 
gofal yr Awdurdod Lleol yng Ngheredigion. 

• Cydweithio ar draws y Pyrth wrth gefnogi 
pobl ifanc ac atal argyfyngau. 

• Cyflwyno Llwybr Llysgenhadon Ifanc (LlI) 
cyflawn yn y sir gyda Llysgenhadon Ifanc 
Efydd ym mhob ysgol gynradd; LlI Arian ym 
mhob ysgol uwchradd a Llwybr Chwarae 
Unedig ar gyfer pobl ifanc â nam deallusol i 
ddatblygu eu sgiliau arwain. 

• Sicrhawyd cyllid i ddarparu hyfforddiant i 
staff y sector gofal plant a blynyddoedd 
cynnar er mwyn sicrhau parhad wrth i blant 
symud ymlaen i addysg ffurfiol. 

• Yn sgil newidiadau yn y Cod Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a'r Cwricwlwm Newydd, 
darperir cefnogaeth ac arweiniad  gan 
Swyddogion Datblygu ac Athrawon 
Ymgynghorol i'r sector gofal plant i wella a 
chynnal darpariaeth gofal plant. 

• Datblygodd Swyddog Arweiniol Anghenion 
Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar 
gwrs Anghenion Dysgu Ychwanegol yn 
fewnol ar gyfer y sector Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Plant. Mae 62% o warchodwyr plant 
wedi cwblhau'r hyfforddiant ADY ac mae 
20% arall newydd ddechrau'r hyfforddiant. 

Cefndir 

Mae system addysg Ceredigion yn un o'r rhai 
mwyaf llwyddiannus yng Nghymru, ond mae 
enillion pobl y Sir yn is na'r cyfartaledd, ac mae'r 
canfyddiad bod diffyg cyfleoedd gyrfa a 
chyfleoedd cymdeithasol wedi arwain at allfudo 
gan ein hoedolion iau. 

Mae Ceredigion hefyd yn economi incwm isel, 
gydag incwm aelwydydd ymhlith yr isaf yng 
Nghymru er bod ganddynt lefelau cymhwyster 
cymharol uchel yn y gweithlu. Mae tlodi mewn 
gwaith a thlodi plant yn sylweddol ac yn effeithio 
ar gyfran uwch o drigolion ein sir nag yn yr 
ardaloedd difreintiedig cydnabyddedig yn y 
Cymoedd a Dwyrain Cymru. 

Bydd darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a 
helpu pobl o bob oed i ddysgu yn sicrhau y bydd y 
rhaglenni hyfforddiant priodol yn galluogi dysgwyr 
i ddiwallu anghenion busnesau Ceredigion yn 
awr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys rhoi’r 
set sgiliau angenrheidiol i ddysgwyr ôl-16 ac 
oedolion i’w galluogi i fod yn weithwyr hyblyg, 
dwyieithog sy’n gallu addasu i ofynion cyflogaeth 
yn y dyfodol. 

Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd 

Er mwyn darparu’r dechrau gorau mewn bywyd 
i’n plant a’n pobl ifanc byddwn yn cefnogi’r gwaith 
o ddarparu Prydau Ysgol Am Ddim i ddisgyblion 
cynradd o fis Medi 2022 ymlaen. O dan y fenter, 
bydd holl blant y Dosbarth Derbyn yn derbyn 
prydau ysgol maethlon am ddim. Mae hon yn 
fenter bwysig wrth i'r argyfwng costau byw 
barhau. 

Mae Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant o’r 
ansawdd uchaf ac mae wedi bod yn hynod 
effeithiol yng Ngheredigion ar gyfer teuluoedd yn 
ein hardaloedd mwyaf difreintiedig. Byddwn yn 
cefnogi’r gwaith o ehangu’r ddarpariaeth gofal 
plant blynyddoedd cynnar drwy Ddechrau'n Deg 
ar gyfer pob plentyn dwy oed, o fis Medi 2022. 

 

 
Mae Dechrau'n Deg yn cefnogi datblygiad 
iaith a lleferydd a sgiliau cyfathrebu plant; 
cymorth i rieni; a gwasanaeth ehangach o 
ran ymwelwyr iechyd. 

Galluogi pobl o bob oed i ddysgu 

Yn ystod y tymor nesaf byddwn yn adeiladu ar 
y buddsoddi a wnaed yn ein hysgolion yn y 
blynyddoedd diwethaf. Bydd hyn yn cynnwys 
cyflwyno’r estyniad 3-llawr carbon sero net 
newydd yn ysgol gynradd Aberteifi, a fydd yn 
darparu prif fynedfa newydd a dwy ystafell 
ddosbarth newydd. 

Mae ymchwil yn dangos y gall datblygu’r 
Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar annog 
teimlad o berthyn a chynnig llwybr i gyfleoedd 
diwylliannol a chymdeithasol newydd. O 
ganlyniad byddwn yn cyflwyno Cynllun 
Strategol y Gymraeg mewn Addysg i gryfhau’r 
ddarpariaeth Gymraeg a sicrhau bod 
disgyblion yn hyderus yn y Gymraeg a’r 
Saesneg ym mlwyddyn 6. Cefnogir hyn gan 
ddatblygiad Strategaeth Ddiwylliannol a 
Strategaeth Tegwch i gefnogi lles yn ein 
cymunedau. 

Rydym o blaid pobl ifanc a byddwn hefyd yn 
cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel 
fforwm i blant a phobl ifanc rannu eu barn, 
trafod prosiectau cyfredol a mynegi eu 
pryderon. Mae’r tudalennau canlynol yn 
amlinellu’r camau y byddwn yn eu cymryd i 
gyflawni’r Amcan Llesiant Corfforaethol.
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BETH FYDD YN DARPARU’R DECHRAU GORAU MEWN BYWYD AC YN GALLUOGI POBL O BOB 

OED I DDYSGU? 
Darparu’r Dechrau Gorau Mewn Bywyd 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

Sicrhau seilwaith ysgolion pwrpasol a gwydn ar gyfer cynnig darpariaeth o 
ansawdd uchel ar sail y cyfalaf sydd ar gael am y 5 mlynedd nesaf gan 
gynnwys: 

Cwblhau ysgol ardal newydd Dyffryn Aeron 3-11: 

• Agor ysgol ardal 3-11 newydd yn Nyffryn Aeron i gynnwys darpariaeth 
Gofal Plant a Chwarae 

Cwblhau estyniad ar Ysgol Gymraeg Aberystwyth a’r Ganolfan Iaith ar gyfer 
gogledd y sir: 

• Cwblhau'r estyniad ar Ysgol Gymraeg Aberystwyth 

Cydweithio â Llywodraeth Cymru i sicrhau buddsoddiad cyfalaf i ysgol newydd 
ym Mhenglais: 

• Archwilio Model Buddsoddi Cydfuddiannol ar gyfer cyllido a galluogi 
adeilad newydd ym Mhenglais 

 

 
Parhau i adolygu lleoedd ysgol a darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol i 
sicrhau bod y seilwaith yn wydn a chynaliadwy ac yn cyd-fynd â’r agenda 
carbon sero net: 

• Parhau i adolygu lleoedd ysgol yn flynyddol a’r ddarpariaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol, rhagamcanion, safonau, safonau adeiladau a 
gwydnwch ariannol i sicrhau seilwaith cynaliadwy 

 
 
 

Symud ymlaen â’r estyniad 3 llawr sero net yn Ysgol Uwchradd Aberteifi  
 
 

 
Symud ymlaen â’r cynlluniau ar gyfer codi estyniad a gwneud gwelliannau yn 
Ysgol Gynradd Aberteifi 

 
 
 
 
 
 
 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Gweithredu pob un o’r 7 canlyniad yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg gan gynnwys dysgu pob disgybl yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg 
tan 7 oed gan gyfrannu at y polisi Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer 2050: 

• Llunio a rhoi Cynllun Gweithredu ar waith sy’n cynnwys ymgynghori’n 
statudol, o fewn y pum mlynedd cyntaf, ar newid categori iaith grŵp o 
ysgolion cynradd y sir i’r Gymraeg ar y lefel sylfaen a darparu 
Canolfan Iaith newydd yn Aberystwyth er mwyn cefnogi'r weledigaeth 
hon. 

 

 
Sicrhau bod disgyblion yn hyderus wrth gyfathrebu yn y Gymraeg a’r 
Saesneg erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 6) 

 

 
Datblygu sgiliau arwain o fewn ein Plant a Phobl Ifanc ar y cyfle cyntaf: 

• Bydd ein rhaglen Arweinwyr Ifanc mewn ysgolion yn cael ei 
hymestyn i Sefydliadau Cymunedol 

• Cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm i blant a phobl ifanc o 
bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion 

 
 

Cefnogi’r Gwaith o ddatblygu cyfleusterau yn Theatr Felinfach 
 

 
Agor Sycharth a gweithio'n rhanbarthol ar y model cymorth therapi 

 
 

Cynyddu’r gwaith o recriwtio gofalwyr maeth Cymraeg eu hiaith 

 
 
 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 
 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 

Porth Gofal 
 
 

Porth Gofal 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Ystod ehangach o opsiynau gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n 

derbyn gofal: 

• Gweithredu'r Asesiad Cymesur ar gyfer Plant 
 

 
Darparu cyfres o opsiynau ar gyfer seibiant a chyfleoedd dydd i Blant a Phobl 

Ifanc: 

• Cynnal adolygiad cyflawn o gyfleoedd seibiant a dydd 
 
 
 

Cefnogi’r Cytundeb Cydweithredu a gytunwyd rhwng Plaid Cymru a 

Llywodraeth Cymru i ddarparu gofal plant i blant o 2 flwydd oed a phrydau 

ysgol am ddim i ddisgyblion ysgolion cynradd er mwyn cefnogi teuluoedd: 

 

• Cefnogi’r gofal plant a ariennir ar gyfer pob plentyn dwy oed 

• Rhoi’r broses o gyflwyno prydau ysgol am ddim ar gyfer disgyblion 

ysgolion cynradd ar waith fesul cam, gan ddechrau ym mis Medi 2022 

 

 
Pob plentyn I gael y dechrau gorau mewn bywyd ac i gael mynediad 

at gefnogaeth pan fydd angen: 

• Darparu rhaglenni i rieni sy’n seiliedig ar Anghenion a Thystiolaeth er 

mwyn hyrwyddo arferion rhianta cadarnhaol. Bydd hyn yn cefnogi twf 

a datblygiad cyfannol plant iach a hapus 

• Defnyddio canfyddiadau Arolygon ac adborth ar draws Porth Cymorth 

Cynnar i lunio ein darpariaeth at y dyfodol 

 
 

 

Porth Gofal 
 
 
 
 

 
Porth Gofal 

 
 
 
 
 

 
 
Ysgolion a 
Diwylliant 

Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 
 
 
 
 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

Rhoi’r Dechrau Gorau mewn Bywyd i’n Plant a Phobl Ifanc drwy ddatblygu eu 

sgiliau, eu gwybodaeth, a’u hyder i fod yn gorfforol egnïol, a thrwy’r canlynol: 

• Cefnogi’r Gwaith o ehangu Dechrau'n Deg a gofal plant wedi'i 

ariannu ar gyfer pob plentyn dwy oed 

• Cydnabod hawl sylfaenol plant i Chwarae a’i fanteision o ran iechyd 

a lles 

• Rhoi cyfle i bob plentyn yn y sir ddysgu nofio 

• Rhoi cyfle i bob plentyn yn y sir ddysgu sgiliau symud sylfaenol. 

 
Cefnogi’r gwaith o fonitro a chyflawni Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar drwy 

ddatblygu Dangosfwrdd rhanbarthol Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar i’w 

ddefnyddio gan bartneriaid ledled Ceredigion i fonitro cynnydd ar sail 

Fframwaith cenedlaethol Canlyniadau’r Blynyddoedd Cynnar. 

 

Cefnogi disgyblion a theuluoedd i gael mynediad i glybiau ieuenctid a 

grwpiau cymdeithasol lleol a gweithgareddau wedi'u trefnu. 

 
 
 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

Ysgolion a Diwylliant 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgolion a Diwylliant 

 
 
 

Porth Cymorth 
Cynnar 
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Galluogi Pobl o Bob Oed i Ddysgu 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 

Cwblhau’r adolygiad o addysg Chweched Dosbarth a rhoi’r argymhellion 

cymeradwy ar waith i sicrhau bod y seilwaith yn cefnogi anghenion y dysgwyr 

 

Datblygu Strategaeth Ddiwylliannol i gefnogi llesiant ysgolion a chymunedau 

drwy sicrhau mynediad teg i gelfyddydau a diwylliant bywiog, gan gynnwys: 

• Gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru i sicrhau buddsoddiad cyfalaf i 

roi theatr newydd a Chanolfan i’r Celfyddydau yn nyffryn Aeron yn lle 

Theatr Felinfach, fel sydd wedi’I gymeradwyo gan y Cabinet 

Darparu Storfa a Chyfleuster newydd i ymgysylltu’r Cyhoedd â chasgliadau 

Amgueddfa Ceredigion: 

• Datblygu Strategaeth Ddiwylliannol gynhwysfawr gan gynnwys 

seilwaith Theatr Felinfach a’r Amgueddfa 

 
 

Datblygu dealltwriaeth glir o natur amddifadedd gwledig, a datblygu strategaeth 

a chynllun gweithredu i leihau effaith amddifadedd ar ddisgyblion, sy’n cyd-fynd 

â’r Strategaeth Gorfforaethol o Fynd i’r afael â Chaledi: 

• Creu a gweithredu Cynllun Gweithredu Amddifadedd a Thegwch Gwledig i 

gefnogi ysgolion, lleoliadau nas cynhelir a darparwyr gofal plant a chwarae i 

leihau effaith tlodi ar bob plentyn 

 

Sicrhau bod pob dysgwr yn profi ystod eang o gyfleoedd dysgu i ddatblygu 

sgiliau a dealltwriaeth sydd yn adlewyrchu’r pedwar pwrpas craidd yn y 

Cwricwlwm i Gymru drwy 

• Sicrhau cefnogaeth briodol i ysgolion, lleoliadau nas cynhelir a darparwyr 

gofal plant a chwarae, er mwyn rhoi’r Cwricwlwm i Gymru ar waith yn 

llwyddiannus 

 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 
 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 
 
 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

Sicrhau bod yr holl ddysgwyr sydd wedi’u nodi ag Anghenion Dysgu 

Ychwanegol yn cael eu cefnogi yn briodol er mwyn iddynt fod yn unigolion 

annibynnol a chyflawn 

• Sicrhau cefnogaeth briodol i ysgolion, lleoliadau nas cynhelir a darparwyr 

gofal plant a chwarae i weithredu'n llwyddiannus y Gwaith o drawsnewid 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 

Darparu nifer o gyrsiau targed sydd yn gysylltiedig â’r Bartneriaeth Sgiliau 

Rhanbarthol ac ymchwil i’r farchnad lafur, er mwyn gwella’r cyfleoedd i 

uwchsgilio a chael cyflogaeth 

• Cryfhau’r cyfleoedd dysgu anffurfiol a ffurfiol i ddysgwyr sy’n anodd eu 

cyrraedd ac i’r rhai sy’n amharod i gymryd rhan mewn addysg neu 

hyfforddiant oherwydd eu hanghenion o ran llesiant emosiynol a 

meddyliol 

• Bydd Partneriaeth Ddysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn cael ei sefydlu gan 

Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys i roi ffocws ar gyfer sgiliau yn y 

Canolbarth, ac i ysgogi twf economaidd drwy sicrhau buddsoddiad yn y 

sgiliau cywir 

 
Sicrhau bod gan bobl o bob oed lwybr dysgu 

• Ehangu cyfleoedd dysgu i oedolion sy’n seiliedig yn y gymuned, sydd yn 

cyrraedd anghenion pob dysgwr 

 

 
Mae plant a phobl ifanc y nodwyd eu bod mewn perygl o gael eu gwahardd ac 

o ymddieithrio yn cael cefnogaeth i ddefnyddio rhaglenni a gweithgareddau 

dysgu anffurfiol, strwythuredig, i gefnogi eu cyrhaeddiad 

 
 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Porth Cymorth 
Cynnar 

 
 
 

 
Porth Cymorth 
Cynnar 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
 

Caiff llwyddiannau eu dathlu a'u harddangos 

 

 
Pob gwasanaeth 
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CREU CYMUNEDAU CYNALIADWY A GWYRDD SYDD 
WEDI’U CYSYLLTU’N DDA Â’I GILYDD 

 
• Blaenoriaethu lleihau allyriadau carbon a dilyn ein nod o fod yn 

Garbon Sero Net erbyn 2030 

• Adeiladu ar berfformiad gwych Ceredigion ym maes ailgylchu 

• Symud tuag at fflyd o gerbydau ag allyriadau isel iawn yn y Cyngor 

• Gweithio gyda Chymdeithasau Tai i gynyddu ein stoc tai 

cymdeithasol 

• Byddwn yn parhau i fynd i'r afael a materion ail gartrefi, 
perchnogaeth tai haf, a throsi cartrefi preswyl i dai gwyliau drwy 
geisio cefnogaeth Llywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth o dan 
y Ddeddf Cynllunio a’r Gwasanaeth Trethi 

• Galluogi mwy o bobl ifanc i adeiladu cartref am oes 

• Annog cadw enwau lleoedd Cymraeg 
• Rydym wedi cydnabod difrifoldeb y mater sy'n gysylltiedig â 

lefelau ffosffadau ar hyd Dyffryn Teifi yn y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol. Gwneir pob ymdrech drwy’r Bwrdd Rheoli 
Maetholion i ddod o hyd i atebion cynnar i’r broblem 

• Chwilio am atebion i’r llifogydd a geir yn nyffryn Teifi 

• Mynd ar drywydd cyllid ar gyfer amddiffynfeydd i’r arfordir yn 

Aberaeron ac Aberystwyth a datblygu cynigion ar gyfer cam nesaf 

yr amddiffynfa arfordirol yn y Borth ac ar gyfer y lan yn 

Llangrannog 

• Atal a dad-wneud y dirywiad mewn bioamrywiaeth gan gynnwys 

yn ein hamgylchedd morol 

• Cefnogi rhagor o ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio 

• Dadlau’n gryf o blaid cyswllt rheilffordd rhwng Aberystwyth 

a Chaerfyrddin

 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i greu 

mwy o gyfleoedd cerdded a beicio yn y Sir, er 

mwyn gwella iechyd ein poblogaeth a’i gwneud 

hi’n haws i bobl adael eu ceir gartref, gan leihau 

allyriadau carbon. Er mwyn cyflawni hyn, 

byddwn yn gwthio i gynnwys ein trefi bach a’n 

hardaloedd gwledig o fewn meini prawf 

Llywodraeth Cymru ar gyfer ariannu llwybrau 

teithio llesol. 

Ein blaenoriaethau ar gyfer cyflawni’r Amcan 
Llesiant Corfforaethol yw: 
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Cynnydd a Wnaed Blaenoriaethau ar gyfer 2022-27 

• Blaenoriaethu newid hinsawdd a lleihau carbon. 
Ers 2007 mae'r Cyngor wedi cynnal cyfres o dri 
Chynllun Rheoli Carbon 5 mlynedd. Ers cychwyn y 
cynllun cyntaf, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi 
lleihau ei allyriadau carbon gan 61%. 

• Yn 2020, bu i’r Cyngor ddatgan Argyfwng Hinsawdd 
ac ymrwymodd y Cyngor i gyflawni Carbon Sero Net 
erbyn 2030. 

• Datblygu’r adeilad carbon sero net cyntaf ar stad y 
Cyngor gyda’r bloc meithrin newydd yn Ysgol Llwyn 
yr Eos ym Mhenparcau. 

• Gosod 70kw o gelloedd ffotofoltaig ar do Ysgol Bro 
Teifi, gan gynhyrchu 160kw yr awr o drydan glân. 

• Yn ogystal rydym wedi gosod 22kw o gelloedd 

ffotofoltaig ar Ysgol Bro Pedr yn Llanbedr Pont 

Steffan, 10kw ar Ysgol Henry Richard yn Nhregaron 

a 10kw arall ar Ysgol Comins Coch. 

• Gosod cannoedd o fylbiau LED yn ein goleuadau 
stryd o amgylch y sir, gan arwain at arbed dros 
£2 filiwn. 

• Wedi cychwyn adolygiad i symud tuag at 
Gerbydau Allyriadau Isel Iawn yn ein fflyd 
gorfforaethol. 

• Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Ceredigion 
wedi cyflawni un o'r cyfraddau ailgylchu uchaf yng 
Nghymru a'r DU, sef 70% ar hyn o bryd. Mae hyn 
wedi osgoi 9,000 tunnell o allyriadau carbon ac 
wedi arbed tua £2 filiwn o gymharu â gwaredu 
traddodiadol. Rydym yn casglu digon o wastraff 
bwyd mewn blwyddyn i bweru 300 o gartrefi. 

• Cyflwyno casgliadau ailgylchu gwydr o ymyl y 
ffordd. 

• Mae prosiect gwobrwyol y Cyngor - Caron Cynnes 
- wedi sicrhau bod cartrefi llawer o drigolion lleol 
yn ynni- effeithlon ac yn gynnes. Mae’r rhaglen 
wedi darparu gwres canolog ac wedi inswleiddio 
137 o gartrefi nad  oedd yn ynni-effeithlon yn 
flaenorol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle 
nad yw’r rhwydwaith nwy yn cyrraedd. 

• Mae’r Cyngor wedi cyflwyno mentrau 
Effeithlonrwydd Ynni sy’n darparu mesurau 
effeithlonrwydd yng nghartrefi pobl a chyngor 
i bobl. 

 

• Cyflawni gwelliannau i’r seilwaith trafnidiaeth  
gyhoeddus ar hyd coridor TrawsCymru drwy 
Gyllid Trafnidiaeth Leol. 

• Mae Swyddog Datblygu Trefi wedi’i gyflogi i 
ymgysylltu â chynrychiolwyr trefi i helpu i 
hwyluso a chefnogi syniadau i adfywio trefi 
gwledig Ceredigion. Darperir hyn gyda 
chymorth cyllid Leader drwy raglen Cynnal y 
Cardi. 

• £379k o gyllid wedi’i sicrhau gan Lywodraeth 
Cymru i gefnogi amrywiaeth o brosiectau i 
ddod ag asedau canol trefi i ddefnydd 
economaidd ac i wella’r seilwaith gwyrdd yng 
nghanol trefi. 

• Parhau i fuddsoddi mewn cysylltedd digidol ar 
draws y Sir, a gwella’r cysylltedd hwnnw. Dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf mae’r Cysylltiad Ffeibr 
i Adeiladau (FTTP) wedi cynyddu o 20% i 
28.3%, ac ar gyfer Band Eang Cyflym Iawn 
(>30Mbps neu fwy) o 80.6% i 86.3%. 

• Cefnogi cyflenwyr lleol trwy gydol pandemig 
COVID-19 yn ystod y cyfnod o leihau neu ohirio 
gwasanaethau gwastraff a chludiant. 

• Wedi cyflawni nifer o welliannau Teithio Llesol, 
gan gynnwys gwaith adnewyddu mawr ar Bont 
-yr-Odyn, Trefechan ac adeiladu llwybr cyd-
ddefnydd rhwng cymunedau Penrhyn-coch a 
Bow Street, gan gysylltu â’r orsaf reilffordd 
newydd. 

• Galluogi dros £200k o Gyllid Lleoedd Lleol ar 
gyfer Natur ar gyfer prosiectau Ceredigion. 

• Wedi cynnal Cydlynydd Partneriaeth Natur 
Leol Ceredigion (LNP) fel rhan o brosiect tair 
blynedd Partneriaeth Natur Leol Cymru Gyfan 
a nawr blwyddyn gyntaf prosiect Partneriaeth 
Natur Leol Cymru Gyfan / LPfN. 

• Dyrannu £25k o gyllid ar gyfer gwelliannau i 
randiroedd yn 2021-2022. 

• Wedi darparu diogelwch gwell ar y ffyrdd wrth 
nifer o ysgolion drwy gyflwyno parthau 20 mya 
newydd gyda mesurau arafu traffig, gan annog 
disgyblion i deithio'n llesol gyda llwybrau gwell 
a gefnogir gan gysgodfannau newydd i feiciau a 
sgwteri. 

Cefndir 

Mae gan y Cyngor rôl arweiniol i'w chwarae wrth 
warchod a gwella adnoddau naturiol y Sir gan 
ymdrechu i warchod ansawdd aer, tir a dŵr. Ym 
mis Mawrth 2020, bu i’r Cyngor ddatgan argyfwng 
hinsawdd byd-eang. Mae’r penderfyniad yn 
amlygu’r angen i gymryd camau llym pellach i 
leihau ein hallyriadau carbon. 

Mae ganddo hefyd rôl allweddol o ran hyrwyddo, 
sicrhau a gwella bioamrywiaeth. Mae cyfrifoldeb 
stiwardiaeth amgylcheddol y Cyngor hefyd yn 
ymestyn i’r amgylchedd adeiledig ac mae rheoli 
datblygiadau a defnydd tir mewn modd 
cadarnhaol yn y dyfodol yn hanfodol i gyflawni’r 
amcanion hyn. 

Mae heriau allweddol o ran cyflawni hyn megis 
lefelau ffosffadau yn Ardal Cadwraeth Arbennig 
Afon Teifi sy’n atal adeiladu yn Nyffryn Teifi. 

Mae fforddiadwyedd tai yn parhau i fod yn her 
fawr i lawer yn y sir. Mae’r galw am dai yng 
Ngheredigion wedi gweld prisiau tai cyfartalog yn 
cyrraedd y lefelau uchaf erioed, gan ei gwneud yn 
gynyddol anodd i bobl leol aros yn eu cymuned 
leol ac i brynwyr tro cyntaf fynd ar yr ‘ysgol dai’. 

Creu Cymunedau Cynaliadwy 

Byddwn yn parhau i weithio gyda chymdeithasau 
tai lleol i gynyddu ein stoc o dai cymdeithasol i 
ddiwallu anghenion pobl leol a’n poblogaeth sy’n 
heneiddio, yn enwedig y 1,700 o bobl sydd ar y 
rhestr aros am dai. Byddwn hefyd yn cymryd 
camau i barhau i fynd i’r afael â mater ail gartrefi a 
defnyddio’r adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol i 
alluogi mwy o bobl ifanc i adeiladu eu cartrefi gydol 
oes er mwyn sicrhau cynaliadwyedd ein 
cymunedau gwledig. 

Creu Cymunedau Gwyrddach 

Yn ystod y tymor nesaf byddwn yn parhau i 
flaenoriaethu lleihau allyriadau carbon er mwyn 
mynd ar drywydd ein nod o ddod yn Gyngor 
carbon sero net erbyn 2030. Mae rhai o'r camau 
gweithredu y byddwn yn eu cymryd yn cynnwys 

 

 
bod pob ysgol newydd a ddatblygir yng 
Ngheredigion yn rhai carbon sero net, ac edrych 
mewn i drawsnewid cerbydau ein fflyd 
gorfforaethol i gerbydau Allyriadau Isel Iawn er 
mwyn sicrhau gostyngiad o 3% mewn allyriadau 
carbon o flwyddyn i flwyddyn. Bydd cynllun 
gweithredu pum mlynedd bresennol y Cyngor yn 
parhau i gael ei gyflawni wrth i ni anelu at 
warchod ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. 

Byddwn hefyd yn bwrw ymlaen â phrosiectau 
pellach i gynyddu cynhyrchiant ynni gwyrdd ac 
adnewyddadwy ar dir y Cyngor. Er enghraifft, 
cwblhau’r rhaglen o osod bylbiau arbed ynni LED 
mewn goleuadau stryd, rhesymoli stoc adeiladau’r 
Cyngor, a gosod mwy o ganopïau solar. Bydd ein 
polisi gweithio hybrid newydd yn lleihau’n barhaol 
faint o deithio y mae’n rhaid i Gynghorwyr a 
swyddogion ei wneud, gan leihau traffig ac 
allyriadau. 

Creu Cymunedau sydd wedi’u Cysylltu’n Dda 

Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi dangos mor 
bwysig yw bod yn gysylltiedig â’n trigolion a’n 
busnesau. O ganlyniad byddwn yn gryf o blaid 
mwy o ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio, 
parhau i gynnal a chadw ac atgyweirio ein 
rhwydwaith priffyrdd a gwthio am gyswllt 
rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin. 

Mae cynnydd da wedi’i wneud yn y blynyddoedd 
diwethaf o ran cryfhau cysylltedd digidol y Sir, a 
byddwn yn parhau i wthio am gysylltedd gwell ar 
draws y sir, gan gynnwys cefnogi’r gwaith o 
gyflwyno mastiau Band Eang 4G dros y tair 
blynedd nesaf, gan gynnwys yn ein hardaloedd 
mwyaf gwledig, i leihau anghydraddoldeb mewn 
gwasanaethau. Byddwn yn gwneud popeth o fewn 
ein gallu i sicrhau y gall trigolion a busnesau 
Ceredigion ddod yn aelodau llawn o Gymru sy’n 
rhyng-gysylltiedig. 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

Gweithio gyda Chymdeithasau Tai lleol i gynyddu’r stoc tai cymdeithasol i 
gwrdd ag anghenion pobl leol a phoblogaeth sy’n heneiddio 

 

Cydweithio gyda’r Canolfannau Lles a’r Trydydd Sector i ddarparu ystod 
eang o gyngor Tai / gwasanaethau Tai yn rhagweithiol, er mwyn hybu 
annibyniaeth a gwytnwch personol a chymunedol 

Darparu ystod eang o Opsiynau Tai Fforddiadwy o fentrau ar 
gyfer rhentu neu Berchen ar dŷ 

 

Byddwn yn parhau i fynd i'r afael a materion ail gartrefi, perchnogaeth tai haf, a 
throsi cartrefi preswyl i dai gwyliau drwy geisio cefnogaeth Llywodraeth Cymru 
gyflwyno deddfwriaeth o dan y Ddeddf Cynllunio a’r Gwasanaeth Trethi 

 

Cefnogi’r gwaith o osod trothwy uchaf ar nifer yr ail dai a thai gwyliau mewn 
ardal benodol 
 

Monitro ansawdd aer yng Ngheredigion a pharhau i gymharu â safonau ac 
amcanion cenedlaethol 

 

Defnyddio adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol i alluogi mwy o bobl ifanc i 
adeiladu cartref am oes 

 

Cefnogi Siarter Cyfiawnder Cartrefi Cymru 
 

Galluogi mentrau a mesurau lliniaru i helpu i ddatrys mater ecolegol 
y ffosffadau a’r maetholion yn Nyffryn Teifi a dalgylchoedd arall 

Gweithio gyda’r holl asiantaethau perthnasol i ddod o hyd i atebion i lifogydd 
yn Llanybydder, Llandysul ac aneddiadau eraill ar hyd Dyffryn Teifi, gyda 
Chyfoeth Naturiol Cymru yn arwain ar ymyrraeth yn eu rôl fel rheolwyr 
perygl llifogydd ar gyfer prif afonydd 

 

Annog cadw enwau tai a lleoedd Cymraeg 
 

Mynd ar drywydd cyllid a chyflawni’r amddiffynfeydd arfordirol yn 
Aberaeron, Aberystwyth, y Borth a Llangrannog, a’r gwaith o reoli perygl 
llifogydd yn Llandre, Aberaeron, y Borth, Talybont a Chapel Bangor (yn 
amodol ar sicrhau bod cyllid priodol ar gael gan Lywodraeth Cymru) 

 

Porth Gofal 

 
Porth Gofal 

 

 
Porth Gofal 

 
Pob gwasanaeth 

 
Pob gwasanaeth 

Gwasanaethau   
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 
Economi ac 
Adfywio 
Porth Gofal 
Economi ac 
Adfywio 
Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

Economi ac 
Adfywio 

Gwasanaethau 
Democrataidd 
Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

Cynorthwyo cymunedau lleol sy'n dymuno darparu Mannau Tyfu ar gyfer 
trigolion lleol 

 

Cynorthwyo cymunedau lleol sy’n dymuno sefydlu neu wella Lleoedd Lleol ar 
gyfer Natur ar gyfer trigolion lleol 

 
Cynnal safle Ceredigion fel un o’r ailgylchwyr mwyaf llwyddiannus yng 
Nghymru a pharhau i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw drwy: 

• Gynnal adolygiad o swyddogaethau gwastraff i sicrhau bod 
gwasanaethau yn addas ar gyfer y dyfodol, a nodi’r cymorth 
ariannol priodol 

 
Rhoi ar waith y weledigaeth o Gymunedau Dysgu Cynaliadwy parthed yr 
agenda sero net 

 
Gwella a diogelu bioamrywiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – atal a 
dad-wneud y dirywiad mewn bioamrywiaeth drwy: 

• Ddatgan Argyfwng Natur 

• Datblygu a gweithredu Cynlluniau Corfforaethol I Reoli Bioamrywiaeth a 
Chynlluniau Rheoli Maetholion 

• Cymryd rhan amlwg mewn rhaglenni fel bod cyfraniad Ceredigion at 
golli bioamrywiaeth yn llai, a delio â’i effeithiau gan gynnwys yn ein 
hamgylchedd morol 

• Sicrhau bod y rhaglen asedau a’r gwaith o reoli’r holl ardaloedd amwynder 
ac ymylon y ffyrdd yn cyfrannu at y Ddyletswydd yn Adran 6 Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) a’r nod o Gymru sy’n Gydnerth yn Ecolegol 

 
Economi ac Adfywio 

 
 

Economi ac Adfywio 
 
 
 
Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 

 
Ysgolion a 
Diwylliant 
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Creu Cymunedau Gwyrdd 
 

  

 

 

Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Dilyn y nod o fod yn gyngor carbon sero net erbyn 2030 drwy 

• Flaenoriaethu gostwng allyriadau carbon 

• Cyflwyno cynlluniau sydd yn cyfrannu at Gynllun Gweithredu Sero Net y 
Cyngor 

• Cyflawni Cynllun Rheoli Carbon 5-mlynedd bresennol y Cyngor 

• Datblygu seilwaith depo a chyllid priodol 

• Parhau i ddatblygu Cynllun Gweithredu Ynni ar gyfer y rhanbarth, a 
hefyd Cynlluniau Ynni Lleol. Mae Strategaeth Ynni Canolbarth 
Cymru ar waith 

• Trawsnewid fflyd gerbydau’r Cyngor i fod yn rhai ag allyriadau isel 
iawn (ULEV) 

• Defnyddio cyllid Ysgolion y 21ain Ganrif i adnewyddu Ysgol Uwchradd 
Aberteifi i gynnwys mwy o gelloedd ffotofoltäig ar y to (trosi golau i 
mewn i drydan yw ffotofolteg) 

• Gosod canopïau solar ym maes parcio Canolfan Rheidol yn Aberystwyth 

• Cynyddu faint o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir ar dir y Cyngor 

• Nodi llinell sylfaen ar gyfer lleihau’n barhaol deithiau gan Gynghorwyr 
a Swyddogion  

• Sicrhau gostyngiad carbon o 3% flwyddyn ar ôl blwyddyn drwy nodi 
adnoddau i fwrw ymlaen i ddatgarboneiddio cerbydau’r fflyd 
gorfforaethol i dipyn i dipyn 

 
 

 
Parhau i gefnogi cyfleoedd strategol gyda'n partneriaid yn y Canolbarth, gan 
gynnwys cwmpasu a datblygu cynigion a nodir yn Strategaeth Ynni 
Canolbarth Cymru gan gynnwys hydrogen gwyrdd a ffynonellau eraill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economi ac 
Adfywio 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

Ysgolion a 
Diwylliant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Economi ac 
Adfywio 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 

 

Byddwn yn: 
 

Gwasanaeth 

 
Rhannu dyheadau Net Sero rhwng aelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 
 
 
 

Economi ac Adfywio 

Ceredigion, cyfnewid enghreifftiau o arfer da a chefnogi camau gweithredu 
unigol a chyfunol i hyrwyddo sir garbon niwtral: 

• Cynnal Astudiaeth Dichonoldeb ac adrodd i Fwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion ynghylch prosiect y Rhwydwaith Gwresogi Ardal  
sydd wedi’i leoli ar Gampws y Brifysgol, Penglais, Aberystwyth  

Mae pob ysgol a lleoliad gofal plant newydd yn cael eu hadeiladu a'u cynnal er 
mwyn bod  fod 

 

 mwyn bod yn garbon sero net  

• Byddwn yn parhau i gyflwyno cynlluniau mawr o ran Ysgolion a fydd yn 
rhoi ddarparu sgôr 

 
rhoi sgôr effeithlonrwydd ynni o EPC +10%  

• Bydd ysgolion newydd yn cael eu cynnal i fod yn garbon sero net lle 
bynnag y bo modd 

 

Economi ac Adfywio 

• Lleihau ôl troed carbon deunyddiau a defnyddio dulliau adeiladu a  
chynnal a chadw arloesol lle bynnag y bo modd  

• Bydd ysgolion newydd a phrosiectau mawr yn cynnwys carbon a fydd  
20% yn is na'r llinell sylfaen.  

Pob ysgol newydd yn cael ei hadeiladu i gyflawni Rhagoriaeth BREEAM  

(Cynllun asesu ac ardystio yw BREEAM a ddyluniwyd i helpu rheolwyr 
adeiladau i wella perfformiad amgylcheddol adeiladau annomestig 

 

Economi ac Adfywio 

presennol. Ystyr BREEAM yw  Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil  
Adeiladu)  

Rhesymoli stoc adeiladau'r Cyngor er mwyn arbed rhagor o garbon ac 
adnoddau  

 
Economi ac Adfywio 

Datblygu un system gwresogi ardal sy’n defnyddio ynni gwyrdd ar gyfer 
sefydliadau’r sector cyhoeddus ar Riw Penglais - Prosiect Gwresogi Ardal 
Penglais 

 
Economi ac Adfywio 
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GILYDD? 
Creu Cymunedau sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd  

  
 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Cefnogi polisïau cynllunio o blaid ynni adnewyddadwy a thai ynni isel 

 

Rhaglen gyflawn o osod bylbiau LED arbed ynni mewn goleuadau stryd ac 
arwyddion ffordd wedi'u goleuo 

 

Gwella’r seilwaith gwefru Cerbydau Trydan ar draws Ceredigion, er mwyn 

annog datgarboneiddio trafnidiaeth a chynyddu’r nifer sy’n defnyddio 

Cerbydau Allyriadau Isel Iawn drwy gyflawni’r canlynol: 

• Gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan mewn meysydd parcio y 

mae’r Cyngor yn eu perchen a’u rheoli  

• Darparu rhwydwaith gwefru Cerbydau Trydan cynhwysfawr trwy 

ddarpariaeth o seilwaith preifat a chyllid cyhoeddus 

 

Nodi a mynd i'r afael ag effaith newid hinsawdd ar ein cymunedau a'n 

seilwaith, a cheisio am gyllid priodol er mwyn lliniaru’r broblem 

 

Defnyddio tir yng Ngheredigion ar gyfer gwrthbwyso carbon, atal a 

gwrthdroi'r dirywiad mewn natur ac ar gyfer rheoli maetholion 
 

Monitro ansawdd aer yng Ngheredigion a pharhau i gymharu â safonau ac 
amcanion cenedlaethol 
 

Trwy waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, nodi bylchau mewn 

sgiliau a darparu hyfforddiant i alluogi busnesau a thrigolion Ceredigion i 

gyfrannu at wneud cartrefi, gweithleoedd a’r amgylchedd ‘yn wyrddach’ 
 

Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod rhagnodi cymdeithasol, gwyrdd a 

glas yn cael ei ddefnyddio’n rhagweithiol ac yn adweithiol i fynd i’r afael â 

chyflyrau iechyd 

 

Economi ac 
Adfywio 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 
 

 
Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
  Pob gwasanaeth 
 

 
Pob gwasanaeth 

 
 

Partneriaethau,  
Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 
  Pob gwasanaeth 
 
 
 

Llesiant Gydol Oed 

 

 
Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Cefnogi darparu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig trwy’r canlynol: 

• Gweithio gyda rhanddeiliaid i gefnogi a chynnal y rhwydwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus, a chanfod cyllid / gwneud gwelliannau lle mae hynny’n bosib 

 
 

Parhau i wella cyflwr y rhwydwaith priffyrdd yn unol â Chynllun Rheoli Asedau 
Priffyrdd: 

 

• Ceisio cyllid ychwanegol ar gyfer rhaglenni adnewyddu a gwella priffyrdd 

• Parhau i archwilio, cynnal a chadw ac atgyweirio'r rhwydwaith priffyrdd yn 
amodol ar y cyllid sydd ar gael 

 
 
 

Cynyddu’r ddarpariaeth teithio llesol yn sylweddol gan gynnwys cerdded 
a beicio ledled y Sir er mwyn gwella iechyd ein poblogaeth a chyflawni 
hyn drwy’r canlynol: 

• Sicrhau mwy o arian ar gyfer darparu ystod eang o welliannau teithio llesol 

• Ymgyrchu dros lwybrau teithio llesol ar hyd ein cefnffyrdd i gyd 

• Brwydro i gael ein trefi bach a’n hardaloedd gwledig wedi’u 
cynnwys o fewn meini prawf Llywodraeth Cymru i dderbyn cyllid ar 
gyfer llwybrau teithio llesol. 

• Ei gwneud hi’n haws i bobl adael eu ceir gartref, a thrwy hynny 
leihau allyriadau carbon drwy frwydro i gael ein trefi bach a’n 
hardaloedd gwledig wedi’u cynnwys o fewn meini prawf 
Llywodraeth Cymru i dderbyn cyllid ar gyfer llwybrau teithio llesol. 

 
 

Cefnogi gwasanaeth ar-alw Bwcabus yn ein cymunedau gwledig yn amodol ar 
gyfleoedd ariannu parhaus a chynyddol gan Lywodraeth Cymru 

 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 
 
 

 
Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 
 
 
 
 
 
 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 
 

 
Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 
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Byddwn yn: Gwasanaeth 

 
Dadlau’n gryf y dylai Llywodraeth Cymru roi cyfle i lwybrau trafnidiaeth 
gyhoeddus gael eu masnach-freinio yn cynnwys cwmnïau bysiau lleol bach 

 

Datblygu rôl Cysylltwyr Cymunedol sy’n cefnogi trigolion o bob oed yng 
Ngheredigion drwy eu helpu i wneud cysylltiadau i gael mynediad at gyfleoedd 
a all eu cynorthwyo yn eu hardal gan felly gynnal a gwella eu lles: 

• Gwella rôl Cysylltwyr Cymunedol i gefnogi datblygiad cymunedau cydnerth 

(Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi pobl a’u teuluoedd i gael mynediad at 
gyngor a chymorth a ddarperir gan y trydydd sector, yn ogystal â nodi 
gwasanaethau a grwpiau priodol, yn eu cymunedau eu hunain, megis grwpiau 
cymdeithasol a allai helpu i gyfrannu at eu llesiant) 

 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 
 
Porth Gofal 
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YMATEB I COVID-19 A DATBLYGU FFYRDD NEWYDD O WEITHIO 
 
 

 

  
O Gyfarpar Diogelu Personol 

wedi’u dosbarthu 
Datganiad i'r wasg gyda newyddion 

a chyngor am COVID-19 

Ymweliad i sicrhau bod safleoedd 
busnesau yn cydymffurfio â rheolau 

COVID-19 

Parsel bwyd wedi’u dosbarthu 
i breswylwyr sy’n agored i 

Aelod o staff wedi’u symud 
i swyddi eraill i gynorthwyo 

gyda'r ymateb i Covid-19 

Person wedi’u cyfeirio at y 
Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau i 

helpu pawb i gadw'n ddiogel 

  
O ddeunyddiau wedi’u hanfon drwy’r 
post i gefnogi’r Rhaglen Brechu yng 

Ngheredigion 

O fagiau Teulu Actif wedi’u dosbarthu 
gan wasanaethau Dechrau’n Deg a 

Theuluoedd yn Gyntaf 

Taliadau Grantiau Busnes wedi’u 
gweinyddu ar draws Ceredigion, 

cyfanswm o £49m 

Cyfrifiadur, tabled a dyfeisiau 
MIFI wedi’u dosbarthu i 

ddisgyblion gael mynediad at 
ddysgu o bell 

CEFNOGI PRESWYLWYR, BUSNESAU A CHYMUNEDAU CEREDIGION 
TRWY PANDEMIG COVID-19 Mae gan y Cyngor hanes o fod yn arloesol ac 

ymatebodd yn gyflym ac yn bositif i’r pandemig. 
 
Yr oedd eisoes yn symud tuag at ffyrdd craff a 
hwylus  o weithio, gan gynnwys buddsoddi mewn 
offer a meddalwedd digidol, a gwella’r trefniadau 
gweithio hyblyg a oedd eisoes ar waith. 
 
Ers hynny, yr ydym wedi bod yn adeiladu ar ein 
profiadau yn sgil y pandemig er mwyn newid y 
ffordd yr ydym yn gweithio.  Yr ydym yn defnyddio 
model ‘gweithio hybrid’ newydd, sy’n darparu 
ffyrdd mwy hwylus a symudol o weithio i staff, sy’n 
gwella profiadau’r cwsmeriaid ac sydd hefyd yn 
gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn ariannol. 
 
Yr ydym wedi dysgu bod gweithio rhithiol /   
o bell wedi arwain at gynnydd mewn cynhyrchiant, 
gwelliant mewn cydweithio ac wedi darparu 
amgylchedd gweithio mwy hyblyg sy’n helpu cynnal 
iechyd a llesiant ein gweithlu. Mae cynaliadwyedd 
ein sefydliad hefyd yn gwella yn sgil lleihad mewn 
costau a gwariant cyffredinol fesul gweithiwr. 
Yn dechnolegol, mae’n darparu’r cyfle i ni ddatblygu 
gwasanaethau Technoleg Cyfathrebu Gwybodaeth 
er mwyn gwella cysylltiadau digidol â chwsmeriaid a 
sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau cyd-
gysylltiedig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sy'n cael 
eu rheoli'n dda, sy'n hawdd eu cyrraedd ac sy'n 
hawdd eu defnyddio. 
 
Mae’r dull hwn hefyd yn gwneud cyfraniad positif at 
gynaliadwyedd ein hamgylchedd naturiol trwy 
leihau, yn barhaol, y teithio i’r Cynghorwyr a 
Swyddogion. Effaith hyn yw lleihau tagfeydd traffig 
ar ein ffyrdd a llai o allyriadau carbon, sydd felly’n 
helpu ein nod o fod yn garbon net sero erbyn 2030. 
Dros y pum mlynedd nesaf byddwn yn parhau i 
ddatblygu’r dull arloesol hwn ac yn buddsoddi 
mewn technolegau newydd i ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel ac mewn ffordd 
effeithlon, gynaliadwy ac ecogyfeillgar. 

Mae Ceredigion, fel gweddill Cymru, yn dal i ddod 
dros y pandemig iechyd yn sgil COVID-19 a 
gyrhaeddodd Cymru ym mis Mawrth 2020. Yn 
anochel cafodd hyn effaith ar y rhan fwyaf o’r 
gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu gan 
dynnu sylw penodol at rai ohonynt. 
 
Er y sialensiau wrth ymateb i’r pandemig, mae'r 
ddwy flynedd ddiwethaf wedi creu cysylltiad 
agosach rhwng y Cyngor a’r gymuned y mae'n ei 
gwasanaethu nag erioed o'r blaen. Mae’r 
Cynghorwyr, y staff, grwpiau cymunedol a 
phartneriaid wedi tynnu at ei gilydd i gefnogi 
cymunedau Ceredigion a’r rhai mwyaf bregus yn y 
gymdeithas. 
 
Rydym yn falch ac yn ddiolchgar i’r ymateb oddi 
wrth ein gwasanaethau rheng flaen, staff y Cyngor 
ac i’r nifer o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio 
mewn partneriaeth â’r Cyngor i sicrhau bod 
preswylwyr Ceredigion wedi derbyn y gefnogaeth yr 
oeddynt eu hangen. 
Mae’r cyfnod adfer bellach wedi hen ddechrau, ac 
mae’r Cyngor yn gweithio’n galed i gefnogi 
busnesau lleol, i gefnogi llwyddiant economaidd ac i 
gefnogi'r rhai mwyaf bregus, wrth sicrhau bod 
mentrau datgarboneiddio a newid hinsawdd yn 
gwarchod amgylchedd prydferth y Sir ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. 
 
Tra’r oedd y ffocws ar yr ymateb brys i’r pandemig, 
crëodd COVID-19 gyfleoedd i ddysgu, i drawsnewid 
gwasanaethau ac i sicrhau newid a gwelliannau 
cynaliadwy. 
 
Mewn gwirionedd, mae wedi ein galluogi ni i ail 
feddwl am y ffordd yr ydym yn gweithio ac i ail- 
drefnu mewn ffordd sy’n fuddiol i’n cwsmeriaid, i’r 
gweithlu ac sy’n effeithio’n llai ar ein hamgylchedd. 
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CARTREF EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2022 
 

Rhwng y 30ain o Orffennaf a’r 6ed o Awst 2022, 

croesawodd Ceredigion Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru, a fu’n hir-ddisgwyliedig, 

i’r Sir. Cafodd y digwyddiad, sy’n un o wyliau 

diwylliannol mwyaf Ewrop ei chynnal yn 

Nhregaron ar ôl cael ei gohirio yn 2020 a 2021 

oherwydd pandemig COVID-19. 

Bu’r digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac 

roedd gwaith paratoi’r Cyngor ar y cyd â Thîm  

weithgareddau i blant, pobl ifanc a 

theuluoedd yn ystod yr wythnos. Ymwelodd 

dros 25,000 o bobl â’r ardal hon i gefnogi 

busnesau newydd, edrych ar arddangosiadau 

coginio a oedd yn amlygu busnesau a 

chynnyrch lleol, mwynhau yn yr ardal chwarae 

i blant, dysgu sgiliau newydd, a gwrando ar 

berfformiadau diddorol ar y llwyfan 

perfformio. 

 
 
 
 
 

 
Byw 

“Mae cartre, cyfle, gwyliau a gwaith   

    yn rhan o’r olygfa o’r caeau i’r traeth.” 

yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod y misoedd 

cyn y digwyddiad wedi ei gwneud hi’n haws nag 

erioed i bawb fwynhau iaith a diwylliant y sir. 

Roedd yn braf croesawu pobl o bell ac agos i 

Dregaron, i drefi Ceredigion ac i’r ardaloedd 

cyfagos, ac roedd hyn wedi darparu cyfle 

unigryw i ddathlu iaith a diwylliant yr ardal a 

Chymru ar y llwyfan cenedlaethol. 

Cefnogwyd yr economi yn ystod yr wythnos, 

wrth fod ar y maes neu wrth i bobl gerdded o 

gwmpas y safle i gefnogi busnesau'r sir. 

Eleni, cynhaliwyd cystadlaethau barddoniaeth, 

llefaru, dawnsio, drama, llenyddiaeth, celf a 

chrefft a llawer mwy. 

Roedd ardal chwarae eang hefyd i blant a 

phobl ifanc, ardal werdd i ymlacio ac edmygu 

byd natur, a llwyfan perfformio o’r enw 

‘Llwyfan-ni’ lle cynhaliwyd digwyddiadau a 

pherfformiadau cyffrous. 

Pentre’ Ceredigion oedd cartref Cyngor Sir 

Ceredigion yn yr Eisteddfod. Cynigwyd nifer o 

Crëwyd teimlad o berthyn wrth i gymunedau 

ddod at ei gilydd yn y misoedd cyn yr 

Eisteddfod i addurno, codi arian, cymdeithasu 

a chael hwyl gyda’i gilydd. 

Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd seremoni i 

ddathlu cyflawniadau myfyrwyr Camu ‘Mlaen. 

Mae Camu ‘Mlaen Ceredigion yn brosiect 

newydd arloesol sy’n cael ei arwain gan 

Gyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â 

Choleg Ceredigion a Gyrfa Cymru.  Mae'n rhoi 

cyfle i bobl ifanc dros 16, gydag anghenion 

dysgu ychwanegol, i aros a pharhau â’u 

haddysg o fewn Ceredigion ac i ddatblygu 

sgiliau wrth iddynt baratoi at y cam nesaf yn 

eu bywydau. 

Gweithgareddau eraill a drefnwyd eleni oedd  

cynnal sgyrsiau a gweithdai yn y prif adeilad i 

ddathlu Ceredigion fel lle delfrydol i fyw, 

perthyn, dysgu a llwyddo ynddo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perthyn 
“Siaradwn, fel teulu, iaith ein gilydd, adrodd ein 

straeon a chreu o’r newydd.” 

 
 
 

Dysgu 

“Bydd plant y cae lleol sy’n wreiddiau i gyd 

yn blant y gymuned, plant Cymru a’r byd.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llwyddo 

“Mae modd aros gartre a mentro’r un pryd: 

ar garreg y drws y mae’r gorwel o hyd.” 
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RHEOLI EIN PERFFORMIAD 
 

Ni ddylid ystyried y Strategaeth Gorfforaethol ar ei 
phen ei hun. Mae’r Strategaeth yn rhan o’r hyn y 
mae’r Cyngor yn ei wneud wrth gynllunio’n 
gorfforaethol a rheoli perfformiad. 

Mae’r Cyngor yn defnyddio diagram ‘Llinyn 
Aur’ (sydd i’w weld ar y dde) i ddangos y 
cysylltiadau rhwng y prif strategaethau a 
chynlluniau. Mae’r diagram yn nodi’r 
blaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer 
gwella sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Llesiant 
Lleol a’r Strategaeth Gorfforaethol. Hefyd, mae’n 
dangos y gwasanaethau, y timau a’r aelodau unigol 
o staff yn y Cyngor sy’n gyfrifol am gyflawni’r 
blaenoriaethau. 

Mae Llinyn Aur cryf yn bwysig gan ei fod yn dangos 
sut y mae gwaith cynllunio a chamau gweithredu ar 
un lefel yn cyfrannu at yr hyn sy’n digwydd ar y lefel 
nesaf, a sut mae pob rôl o fewn y Cyngor yn 
cyfrannu tuag at gyflawni Amcanion Llesiant 
Corfforaethol Ceredigion. 

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn amlinellu 
gweledigaeth y Cyngor a'r cyfeiriad y bydd yn mynd 
iddo a chaiff hyn ei nodi drwy ein cynlluniau 
busnes, arfarniadau unigol a chynlluniau datblygu. 
Mae’r camau ar gyfer cyflawni’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol yn cael eu saernïo gan aelodau unigol 
o staff a thimau sy’n cyfrannu at Strategaeth a 
Gweledigaeth y Cyngor. 

Mae Rheoli Perfformiad yn flaenoriaeth fawr yng 
Ngheredigion. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i 
wneud gwelliannau parhaus, ceisio barn y bobl yn 
rheolaidd a chynnal hunanwerthusiad i nodi 
cyfleoedd ar gyfer gwella. 

Er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyflawni hyn, mae 
gennym Fframwaith Rheoli Perfformiad ar waith 
sy’n caniatáu i ni adolygu’r cynnydd a wneir a 
chadw golwg arno yn rheolaidd gan archwilio sut yr 
ydym ni’n perfformio ac ystyried a ydym ni’n 
cyflawni’r Amcanion Llesiant Corfforaethol ac yn 
gwella canlyniadau i bobl a chymunedau 
Ceredigion. 

 
Hunanasesiad 

Roedd Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 wedi cyflwyno trefn newydd o ran 
perfformiad i Gynghorau Cymru a oedd yn seiliedig 
ar hunanasesiad. 

 

Mae Hunanasesu yn ymwneud â 
hunanymwybyddiaeth, deall ein cryfderau ac 
ardaloedd i wella, anghenion ein preswylwyr, a 
gwybod ble a sut i wella. 

 

Ar gyfer Ceredigion, mae egwyddorion 
hunanasesu eisoes yn rhan annatod o’n 
trefniadau llywodraethu strategol a 
chorfforaethol parhaus. 

 

Mae ymgynghori ac ymgysylltu yn thema amlwg 
drwy gydol y Ddeddf a byddwn yn defnyddio’r 
adborth o’n hymarferion ymgynghori â 
thrigolion, busnesau, staff ac Undebau Llafur i 
ddylanwadu ar ein Hadroddiad Hunanasesu a 
Chynllun Gweithredu blynyddol. 

 

Bob blwyddyn byddwn yn cynnal ein hymarfer 
hunanasesu gan ddefnyddio’r dystiolaeth sydd 
wrth law i gynhyrchu Adroddiad Hunanasesu a 
Chynllun Gweithredu sy’n nodi’r camau 
gweithredu y byddwn yn eu cymryd i sicrhau ein 
bod yn: 

 

 

• Arfer ein swyddogaethau yn effeithiol 

• Defnyddio ein hadnoddau yn ddarbodus, yn 

effeithlon ac effeithiol 

• Mae'r llywodraethu hwnnw'n effeithiol ar 

gyfer sicrhau'r materion a nodir uchod 

 
Disgwylir i’r Adroddiad Hunanasesu cyntaf gael ei 

gyhoeddi ym mis Tachwedd 2022. 

 

 

Y ‘Llinyn Aur’ yng Ngheredigion 
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CORPORATE STRATEGY 

 
 
 

 

DATBLYGU CYNALIADWY 
Cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yr Egwyddor 

Datblygu Cynaliadwy ac mae’n amlinellu’r 5 ffordd o weithio y mae’n rhaid i 

bob corff cyhoeddus eu mabwysiadu i ddangos eu bod wedi rhoi’r egwyddor 

datblygu cynaliadwy ar waith. Datblygu Cynaliadwy yw’r egwyddor drefnu 

ganolog sy’n llywio’r hyn yr ydym yn ei wneud a’r ffordd yr ydym yn gwneud 

hynny.  

 

Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ymdrechu i sicrhau bod 

anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r 

dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.  Rydym wedi gwreiddio'r egwyddor 

ar draws y Cyngor ac yn mabwysiadu'r egwyddor wrth gynllunio a chyflawni ein 

Hamcanion Llesiant Corfforaethol newydd. Mae rhai o'r ffyrdd yr ydym wedi 

defnyddio'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy yn cael eu hamlinellu isod.  
 

Hirdymor 

Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng 

anghenion tymor byr a’r angen am ddiogelu’r gallu 

i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd. Bwriad y 

Strategaeth Gorfforaethol hon yw datblygu a gwella 

llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol Ceredigion dros y 5 mlynedd nesaf a 

thu hwnt. 

Mae’r Amcanion Llesiant Corfforaethol a’r camau yn 

y cynllun hwn wedi’u seilio ar y wybodaeth yn 

Asesiad Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion ac Asesiad Poblogaeth 

 

Gorllewin Cymru. Mae Cynllun Ariannol Tymor 

Canolig y Cyngor yn sicrhau bod y penderfyniadau 

yn ystyried yr effaith ar genedlaethau’r dyfodol, ac 

mae’r cynlluniau o ran y gweithlu yn sicrhau bod 

sgiliau’r gweithlu yn cael eu datblygu ar gyfer y 

dyfodol. 

Atal 

Gan ddefnyddio’r dystiolaeth sydd gennym, 

bwriad ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol a’r 

camau cysylltiedig yw atal problemau rhag digwydd 

neu eu hatal rhag gwaethygu. Mae’r rhain yn 

cynnwys mynd i’r afael ag effeithiau tlodi, ystyried 

materion sy’n ymwneud â natur wledig y sir a gwella 

llesiant pobl o bob oed, o’r crud i’r bedd. Er 

enghraifft, mae digartrefedd yn gysylltiedig â’r 

agenda atal ac mae Model Gydol Oed y 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn hybu ymyrraeth 

gynnar a mesurau ataliol fel un o’i amcanion craidd. 

Cydweithio 

Mae’r Amcanion Llesiant Corfforaethol yn 

y cynllun hwn yn cyd-fynd â Chynllun Llesiant Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. Mae hyn yn 

adlewyrchu’r dyheadau yr ydym yn eu rhannu a 

dealltwriaeth gyffredin o’r heriau sy’n wynebu’r sir, 

megis mynd i’r afael â thlodi, datgarboneiddio a 

lleihau anghydraddoldeb. Mae’r Cyngor yn 

rhagweithiol wrth gydweithio â phartneriaid i 

gyflawni’r amcanion hyn drwy Fwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion, Partneriaeth Tyfu 

Canolbarth Cymru a’r Bartneriaeth Diogelwch 

Cymunedol. 

Integreiddio 

Mae’r Amcanion Llesiant Corfforaethol wedi’u 

pennu ar y cyd gan yr holl wasanaethau ac maent yn 

ymwneud â holl swyddogaethau’r Cyngor. Maent yn 

canolbwyntio ar yr hyn y gall pob gwasanaeth ei 

wneud i wella llesiant pobl Ceredigion ac maent yn 

cyfrannu at y saith nod llesiant cenedlaethol. Mae’r 

Amcanion hefyd yn ymgorffori trefniadau cynllunio 

corfforaethol a rheoli perfformiad y Cyngor. 

 
 

Cynnwys 

Mae Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor ar  

gyfer y cyfnod rhwng 2022 a 2027 wedi 

ystyried yr Asesiad Llesiant Lleol. Paratowyd yr 

Asesiad ar ôl ymgysylltu’n helaeth â dinasyddion y sir, 

gan gynnwys y rheiny sydd â nodweddion 

gwarchodedig, fel y’i diffinnir o dan y Ddeddf 

Cydraddoldeb. 

Rydym hefyd yn rhagweithiol o ran cynnal 

digwyddiadau i randdeiliaid ac yn arbennig gyda 

grwpiau nad yw eu lleisiau prin yn cael eu clywed, ac 

rydym ar hyn o bryd wrthi’n datblygu Strategaeth 

newydd ynghylch Ymgysylltu â’r Cyhoedd a 

Chyfranogiad y Cyhoedd sy’n sicrhau ein bod yn 

adlewyrchu amrywiaeth y Sir a’i chymuned
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       EIN PERFFORMIAD 
 

MESURIADAU ALLWEDDOL ARALL

 

Mae'r Cyngor yn monitro ac yn meincnodi ei 

berfformiad yn rheolaidd fel rhan o'i drefniadau 

rheoli perfformiad parhaus. Mae meincnodi  yn 

cyfrannu at ein heffeithiolrwydd a’n 

heffeithlonrwydd cyffredinol drwy ganiatáu i ni 

nodi arfer gorau a chyfleoedd ar gyfer gwella. 

Oherwydd effaith pandemig COVID-19, 

gohiriwyd adrodd ar y Mesurau Atebolrwydd 

Perfformiad cenedlaethol (PAMs) am y flwyddyn 

2020/21. O ganlyniad dim ond nifer fach  a 

gasglwyd a dangosir y rhain drosodd. 

Y flwyddyn gasglu lawn ddiwethaf oedd 

2019/20, pan gasglwyd un ar hugain o Fesurau 

Atebolrwydd Perfformiad. Mae canlyniadau’r 

flwyddyn honno’n dangos bod y mwyafrif (14) o 

fesurau Ceredigion yn cyrraedd eu targed, gyda 

3 arall ychydig oddi ar y targed a 4 yn 

sylweddol oddi ar y targed (gweler y siart isod 

ar y chwith). 

O gymharu â'r flwyddyn flaenorol, roedd y 

mwyafrif (14) wedi dangos gwelliant o 

gymharu â'r flwyddyn flaenorol, nid oedd yr 

un ohonynt ar yr un lefel ac roedd y 7 arall 

wedi gostwng (gweler y siart isod). 

Mae'r Cyngor yn gweithio'n rhagweithiol gyda 

Data Cymru a phob un o'r 21 Awdurdod Lleol 

ledled y wlad i ddatblygu set well o fesurau i 

gynorthwyo gyda'r gwaith o feincnodi a bydd 

gwaith ar hyn yn parhau yn ystod 2023/24. 

Mae'r Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o 

ddangosyddion perfformiad i fonitro pa mor 

dda y mae ein gwasanaethau'n perfformio o 

ran bodloni anghenion defnyddwyr 

gwasanaethau ac i fesur eu heffeithlonrwydd 

a'u gwerth am arian. 

Maent yn mesur perfformiad ar draws ystod 

eang o wasanaethau'r Cyngor gan gynnwys: 

rheolaeth ariannol, addysg, tai, gwasanaethau 

hamdden, rheoli gwastraff a glanhau 

strydoedd. Gosodir targedau ar gyfer pob 

mesur a gwneir cymariaethau gyda rhanbarth 

Gorllewin Cymru a'r darlun cenedlaethol. 

Er enghraifft, er gwaethaf yr heriau sylweddol 

dros y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd 

pandemig COVID-19, mae dau fesur 

effeithlonrwydd allweddol, sef casglu Treth y 

Cyngor ac ardrethi Annomestig (busnes), yn 

parhau i fod yn uwch na'r cyfartaledd. Mae’r Dreth 

Gyngor Band ‘D’ gyfartalog, a ddefnyddir yn aml fel 

cymharydd rhwng gwahanol Siroedd, yn dangos 

bod y cyfraddau cyfredol yn gyfartal â’r cyfartaledd 

cenedlaethol ledled Cymru. 

 

  
 

Ar y targed: 14 (72%) Ar y targed 14  (67%) 

Oddi ar y targed (<=5%): 3 (14%) Oddi ar y targed (llai na 5%): 0  (0%) 

Oddi ar y targed (>5%): 4 (13%) Oddi ar y targed (mwy na 5%):   7   (33%) 

 
 
 
 

 
MESURIADAU 

ATEBOLRWYDD 
PERFFORMIAD 
2019/20 O’U 

CYMHARU Â'R 
TARGED 

 
 
 
 
 

MESURIADAU 
ATEBOLRWYDD 
PERFFORMIAD 
2019/20 O’U 
CYMHARU Â 

2018/19 
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2020/21 MESURIADAU ATEBOLRWYDD PERFFORMIAD 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gwell na'r cyfartaledd:     6  

Yr un fath â'r cyfartaledd: 1 

Yn waeth na'r cyfartaledd: 1 
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Infographic:  Cylch Caron Consultation Results Summary

 

CANLYNIADAU PENNAWD 

 Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 24ain Awst a 30ain Medi 2022 

Roedd yr arolwg ar gael ar-lein drwy wefan y Cyngor ac wedi’i hysbysebu drwy’r cyfryngau cymdeithasol 

Derbyniwyd cyfanswm o 51 ymateb 

Mae'r canlyniadau llawn a'r wybodaeth monitro cydraddoldeb i'w gweld ar y tudalennau canlynol 

51 
Ymateb wedi derbyn 

 

(Ar 30 Medi) 

78% 
Cytuno neu gytuno'n gryf â'r 

amcan Hybu'r Economi 

(6% yn anghytuno neu'n anghytuno'n 

gryf) 

75% 
Cytuno neu gytuno'n gryf â'r 

amcan Creu Cymunedau 

Gofalgar ac Iach 

(8% yn anghytuno neu'n 

anghytuno'n gryf) 

71% 
Cytuno neu gytuno'n gryf â'r 

amcan Darparu'r Cychwyn 

Gorau mewn Bywyd 

(4% yn anghytuno neu'n 

anghytuno'n gryf) 

73% 
Cytuno neu gytuno'n gryf â'r 

amcan Creu Cymunedau 

Cynaliadwy a Gwyrdd sydd 

wedi’u Cysylltu’n dda â’i gilydd 
(2% yn anghytuno neu'n 

anghytuno'n gryf) 

48 
Sylwad wedi derbyn mewn 

perthynas â'r effaith ar y 

Gymraeg. Y brif thema oedd yr 

angen am fwy o bwyslais ar 

hybu’r Gymraeg 

Themâu allweddol o’r sylwadau ysgrifenedig: 

 

CEFNOGAETH I 

FUSNESAU, 

BUSNESAU BACH 

A CHANOLIG A 

CHYNLLUNIAU 

NEWYDD 

 

CYSYLLTIAD 

DIGIDOL I 

BAWB, NID 

DIM OND 

CANRAN 

 

EFFAITH 

AMGYLCHEDDOL 

O DDATBLYGIAD A 

THWF 

ECONOMAIDD 

 

CYFLEUSTERAU 

HAMDDEN A 

CHYFLEOEDD I 

BOBL IFANC 

 

CYFLEOEDD 

TEITHIO 

EFFEITHIOL YN 

ENWEDIG 

CERDDED A BEICIO 

 

HERIAU SY'N 

WYNEBU 

DARPARIAETH 

GOFAL 

CYMDEITHASOL 

 

AMDDIFADEDD 

GWLEDIG A 

GOFAL PLANT A 

ARIANWYD 

 

CYFLEOEDD 

DYSGU I BOBL 

HŶN  

CYSYLLTU 

CYMUNEDAU 

TRWY LLWYBRAU 

TEITHIO 

EFFEITHIOL 

 

GWELLA 

CLUDIANT 

CYHOEDDUS A 

CHOSTAU 

UCHEL 

 

DARPARU 

GOFAL PLANT 

A RECRIWTIO 

SIARADWYR 

CYMRAEG 
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Cefndir 

 

Rhwng 24ain Awst a 30ain Medi 2022, ymgynghorodd Cyngor Sir Ceredigion â thrigolion ar ei Strategaeth 

Gorfforaethol Ddrafft 2022-27. 
 

Yn dilyn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai, roedd angen Strategaeth Gorfforaethol newydd i osod allan 

blaenoriaethau'r Cyngor am y pum mlynedd nesaf. Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn nodi 

blaenoriaethau’r Cyngor a elwir yn Amcanion Llesiant Corfforaethol, ynghyd â’i uchelgeisiau a’r camau 

i’w cyflawni dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r Strategaeth yn llywio popeth y mae'r Cyngor yn ei wneud 

ac mae'n seiliedig ar adolygiad eang o dystiolaeth ac asesiadau o anghenion. Gofynnwyd am farn 

preswylwyr er mwyn helpu i arwain cyfleoedd yn y dyfodol i wella canlyniadau i holl drigolion a 

chymunedau Ceredigion. 
 

Sicrhawyd bod yr arolwg ar gael ar-lein trwy wefan y Cyngor ac fe’i hysbysebwyd trwy gyfryngau 

cymdeithasol. Roedd copïau printiedig a fersiynau hawdd eu darllen ar gael ar gais. 
 

Cyfradd Ymateb 

 

Ar 23ain Medi, roedd cyfanswm o 35 o ymatebion i'r Ymgynghoriad a 242 o sylwadau ysgrifenedig. 

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad ar Strategaethau a Pholisïau'r Cyngor yn tueddu i fod yn llai ond yn 

fwy manwl. Ar gyfartaledd cymerodd ymatebwyr 15 munud 50 eiliad i gwblhau'r arolwg. Mae'r 

tudalennau sy'n dilyn yn rhoi crynodeb o'r canfyddiadau. 
 

Prif Ddarganfyddiadau 
 

Q1: A ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r dyheadau a’r camau sydd wedi’u nodi o dan yr amcan 

“Hybu’r economi, cefnogi busnesau a galluogi cyflogaeth”? 
 

Yn gyffredinol, roedd mwyafrif yr ymatebwyr (78%) naill ai’n cytuno neu’n cytuno’n gryf â’r 

uchelgeisiau a’r camau ar gyfer yr amcan Hybu’r Economi. Roedd yna hefyd 16% neu 8 ymateb arall 

nad oedd yn cytuno nac yn anghytuno. Roedd 6% neu 3 o ymatebwyr pellach naill ai’n anghytuno 

neu’n anghytuno’n gryf â’r amcan, er bod y rhesymau am hyn yn amrywiol iawn – roedd un oherwydd 

yr angen am fwy o dai fforddiadwy, un arall oherwydd yr angen i gefnogi’r diwydiant twristiaeth a 

theimlai gweddill yr ymatebwr yn gryf y dylai diogelu'r amgylchedd naturiol fod yn nodwedd amlwg 

o'r amcan Hybu'r Economi. 
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Q2: A oes unrhyw fylchau neu a allwch chi awgrymu unrhyw welliannau? 
 

Cyflwynwyd amrywiaeth o syniadau ar sut i gryfhau'r amcan hwn. Y mwyaf cyffredin o'r rhain oedd 

cefnogaeth i fusnesau lleol a bach. Er bod hyn yn rhan o'r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft, cafwyd 

wyth sylw yn amlygu ei phwysigrwydd. Awgrymodd rhai ardrethi busnes is a chyfeiriodd rhai at gefnogi’r 

diwydiant twristiaeth yn benodol drwy leihau taliadau parcio a rhoi hwb mawr i drefi marchnad. 

Pwysleisiodd eraill bwysigrwydd helpu busnesau newydd yn sgil y pandemig COVID-19 a oedd wedi taro 

rhai busnesau lleol yn galed, tra bod eraill yn teimlo y dylid cefnogi a hyrwyddo Mentrau Bach a 

Chanolig gan mai nhw sy’n helpu rhoi naws a nodwedd unigryw i'r Sir a'i threfi. 

 

Gwelliannau eraill a nodwyd oedd bod yr amgylchedd yn rhan o’r amcan, h.y. i fusnesau a datblygwyr 

ystyried yr effaith ar yr amgylchedd naturiol a blaenoriaethu nodau carbon isel a chynaliadwyedd. Roedd 

un sylw mewn perthynas â'r ymrwymiadau i wella cysylltedd digidol yn y Sir, a oedd yn pwysleisio y dylai 

sicrhau band eang teilwng fod yn berthnasol i bob cartref a busnes a pheidio â bod yn fodlon â chyfran 

o'r eiddo sy'n cyrraedd y safon hon. Roeddent yn tynnu ar eu profiad eu hunain yn ceisio rhedeg busnes 

ond yn ei chael yn anodd cysylltu. Dangosir sampl o'r sylwadau hyn yn y tabl isod. 

 

Sylwadau Sampl 

“Dylai busnesau bach a chanolig gael eu cefnogi a’u 

hyrwyddo – maen nhw’n rhoi naws a nodwedd unigryw 

Ceredigion.” 

“Cymorth i gwmnïau sy’n cychwyn yn gynnar. Cafodd fy 

un i ei ddirywio oherwydd covid ac nid wyf wedi gallu 

dechrau eto oherwydd diffyg cymorth ariannol i ddechrau 

a rhedeg eto.” 

“Sylfaen ar nodau carbon isel a chynaliadwyedd – rhowch 

gydlyniant cymunedau lleol yn gyntaf.” 

“Band llydan teilwng i BAWB!!! Ddim yn ganran. Rydym yn 

byw 150 llath o gabinet ond ni allwn gysylltu gan nad oes 

digon o bobl yn yr ardal. Byddai'n costio cannoedd o 

bunnoedd i'w wneud yn breifat!! Ac eto rydyn ni’n rhedeg 

busnes bach ac mae angen rhyngrwyd teilwng arnom.” 

 
 

Q3: A ydych chi’n anghytuno â rhywbeth? Os ydych chi’n anghytuno â rhywbeth, esboniwch pam. 
 

Roedd tri ymatebydd a oedd yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf â'r uchelgeisiau a'r camau ar gyfer 

yr amcan hwn. O'r tri hyn, darparwyd rhesymau gwahanol iawn pam eu bod yn anghytuno a'r hyn y 

dylid ei ddiwygio yn y Strategaeth Gorfforaethol ddrafft. Tynnodd un sylw at yr angen dybryd am dai 
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fforddiadwy i bobl sy’n gweithio, a chanolbwyntiodd un arall ar dwristiaeth ac effaith y rheol 182 diwrnod 

ar gyfer cymhwyso ardrethi busnes, gan ofni y bydd hyn yn cael effaith negyddol ar y diwydiant a 

busnesau yn y sector hwn. Canolbwyntiodd y trydydd ymatebwr ar effaith amgylcheddol hybu'r 

economi ac nad yw'n nodwedd ddigon cryf yn yr Amcan hwn. Eu barn yw y dylai'r amgylchedd naturiol 

chwarae rhan llawer mwy yn yr amcan hwn a bod datblygwyr a busnesau yn ystyried yr effeithiau ar ein 

hamgylchedd. Dangosir y safbwyntiau hyn yn y tabl isod. 

 

Sylwadau Sampl 

“Tai fforddiadwy i bobl sy’n gweithio, gyda’r adran tai 

cefnogol sy’n gwrando ac yn cynnal ymweliadau cartref neu 

wyneb yn wyneb.” 

“Unwaith eto i bob golwg nid yw’r amgylchedd naturiol o 

unrhyw bwys. Symudwch ef i sefyllfa a fydd yn gorfodi 

entrepreneuriaid ac economegwyr i ystyried yr effeithiau 

ar ein hamgylchedd. Pob un ohonynt. Ni ddylid caniatáu i 

lygredigaeth a datblygiad redeg yn arw dros yr 

amgylchedd.” 

“Mae’r rheol 182 diwrnod yn chwerthinllyd gan nad oes 

llawer o bobl eisiau teithio yn y gaeaf ar gyfer gwyliau. Gyda 

chost tanwydd yn cynyddu ni allwn godi mwy gan y bydd 

hyn allan o gyllideb pawb.” 

 

 

 

Q4: A ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r dyheadau a’r camau sydd wedi’u nodi o dan yr amcan 

“Creu cymunedau gofalgar ac iach”? 
 

Derbyniodd yr amcan Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach y gefnogaeth gryfaf gan ymatebwyr gyda 

43% yn cytuno’n gryf a 31% arall yn cytuno â’r uchelgeisiau a’r camau i gyflawni’r amcan, felly 74% yn 

gefnogol yn gyffredinol. Fel yr amcan Hybu'r economi roedd 17% neu 6 ymateb nad oedd yn 

gefnogol nac yn erbyn. Fodd bynnag, cafwyd 3 ymateb hefyd a oedd yn anghytuno’n gryf â’r amcan 

hwn, gan nodi diffyg cyfleusterau i bobl iau, yr angen i greu cyfleoedd ym maes cynhyrchu bwyd (nid 

cig a llaeth), ansawdd dŵr ac ynni gwyrdd i bobl iau, a’r lleoedd gwag yn y gweithlu cyflogedig 

gofalwyr fel y rhesymau am hyn.
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Q5: A oes unrhyw fylchau neu a allwch chi awgrymu unrhyw welliannau? 
 

Mynegwyd amrywiaeth o wahanol safbwyntiau ynghylch sut y gellid gwella'r amcan hwn. Roedd rhai 

ymatebwyr yn dadlau’n gryf dros well darpariaeth o lwybrau teithio llesol a seilwaith ledled y Sir i helpu i 

greu cymunedau iach, tra bod eraill yn tynnu sylw at yr heriau o ran darparu gofal cymdeithasol, megis 

nifer y lleoedd gwag yn y sector yn lleol ac yn genedlaethol. Amlygodd un yr angen am fwy o 

gefnogaeth i bobl sy’n byw gyda dementia, tra bod un arall yn canolbwyntio ar ddemocratiaeth leol ac 

awgrymodd fod angen mwy o gyfleoedd i ddylanwadu ar benderfyniadau yn eu hardal leol. (Sylwer bod 

cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer teithio llesol yn rhan allweddol o uchelgeisiau’r Cyngor yn y Strategaeth 

ddrafft ar dudalen 33). Rhestrir sampl o'r sylwadau hyn yn y tabl trosodd. 

 

Sylwadau Sampl 

“Mae cymunedau iach yn cyfeirio at bob oedran ond eto 

mae darpariaeth chwaraeon ac mae cyfleoedd i bawb yn 

cael eu tynnu oddi wrth ein cenhedlaeth iau, er enghraifft 

cae 3G ar gyfer pêl-droed yn hytrach nag aml-wyneb. Mae 

arwyneb aml yn gynhwysol ac yn cefnogi amrywiaeth o 

chwaraeon, pêl-droed yn unig yw 3G felly nid yw’n 

hyrwyddo cymunedau iach ond chwaraewyr pêl-droed iach 

yn unig.” 

“Rhowch gymunedau a lles trigolion yn gyntaf – dylai 

trigolion allu cerdded a beicio’n uniongyrchol o A i B – nid 

yw’n bosibl ar hyn o bryd gan nad yw pentrefi a threfi yn 

gydgysylltiedig. Buddsoddwch mewn swydd a rhowch 

gynllun beicio’r Iseldiroedd ar waith i Geredigion – 

gwnewch hi’n gyrchfan gwyrdd a chynaliadwy – i’w 

gwneud yn gymuned ofalgar ac iach”. 

 “Mae cyn lleied o gymorth ar gael i’r henoed y rhai sy’n 

byw gyda dementia – a beth sydd ddim yn gydgysylltiedig 

ac yn cael ei hyrwyddo’n effeithiol.” 

 

Q6: A ydych chi’n anghytuno â rhywbeth? Os ydych chi’n anghytuno â rhywbeth, esboniwch pam. 
 

Roedd tri ymatebwr yn anghytuno’n gryf â’r amcan hwn, ac fel yn yr amcan Hybu’r Economi blaenorol, 

darparwyd tri rheswm gwahanol iawn. Roedd y cyntaf yn ymwneud â diffyg cyfleusterau hamdden yn 

enwedig ar gyfer pobl iau, gan egluro eu bod yn teimlo bod cyfleusterau chwaraeon yn cael eu lleihau 

mewn gwirionedd ac y dylai cyfleusterau fod ar gael ar gyfer pob math o chwaraeon a gweithgareddau. 

Roedd yr ail yn tynnu sylw at werth cymunedau bach ond agos a’r cyfle i bobl iau ddechrau gyrfaoedd 

mewn cynhyrchiant bwyd (ond nid cig a llaeth), ansawdd dŵr a chynhyrchu ynni gwyrdd. Awgrymwyd y 

dylai hyn gael lle amlwg yn addysg disgyblion Ceredigion. 

 

Tynnodd y trydydd ymatebwr sylw at un o’r heriau allweddol o ran darparu gofal cymdeithasol – nifer y 

swyddi gwag yn y sector a chwestiynodd ymagwedd y Cyngor, gan ddadlau bod edrych at deuluoedd a 

gwirfoddolwyr i ddarparu gofal yn ddull diffygiol wrth ystyried bod llawer o leoedd gwag. Cododd 

ymatebydd arall a oedd yn cytuno’n gyffredinol â’r uchelgeisiau a’r camau ar gyfer yr amcan hwn y 

mater o ddigartrefedd ac mae angen gwneud hynny i’w helpu. Amlygwyd y gallai polisïau'r Cyngor fod 

y lle i ddechrau i'w helpu i fod yn gymwys ar gyfer tai. Dangosir sampl o'r sylwadau hyn yn y tabl isod. 
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Sylwadau Sampl 

“Mae cymunedau iach yn cyfeirio at bob oedran ond eto 

mae darpariaeth chwaraeon ac mae cyfleoedd i bawb yn 

cael eu tynnu oddi wrth ein cenhedlaeth iau, er enghraifft 

cae 3G ar gyfer pêl-droed yn hytrach nag aml-wyneb. Mae 

arwyneb aml yn gynhwysol ac yn cefnogi amrywiaeth o 

chwaraeon, pêl-droed yn unig yw 3G felly nid yw’n 

hyrwyddo cymunedau iach ond chwaraewyr pêl-droed iach 

yn unig.” 

“Ewch yn ôl i ysgolion bach, lleol lle gellir annog gwerth 

cymunedau bach. Dylai gyrfaoedd mewn cynhyrchu bwyd 

(nid cig a llaeth), ansawdd dŵr a chynhyrchu ynni gwyrdd 

fod yn amlwg yn addysg ein disgyblion ieuengaf”. 

“Mae edrych tuag at deulu a gwirfoddolwyr i ddarparu gofal 

pan fo cymaint o swyddi gwag yn y gweithlu cyflogedig i 

ofalwyr yn amlygu ideoleg ddiffygiol. Mae hyn yn gadael 

pobl a theuluoedd eisoes yn agored i niwed mewn 

amgylchiadau peryglus a niweidiol. Mae’n mynd yn erbyn 

gofal iechyd darbodus.” 

“Byddwn yn herio ein bod yn sôn am greu cymunedau 

gofalgar ac iach ac eto mae gennym ni gymaint o bobl 

ddigartref ar y prom nad ydyn nhw’n cael cymorth 

oherwydd bod polisïau [cyngor] yn rhoi gormod o alw 

arnyn nhw dim ond i fod yn gymwys am dai. Maen nhw’n 

oedolion sy’n agored i niwed ac mewn perygl na allant 

ymdopi â’r pethau hyn ac y mae angen eu lleddfu.” 

 

Q7.  A ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r dyheadau a’r camau sydd wedi’u nodi o dan yr amcan 

“Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi pobl o bob oed i ddysgu”? 
 

Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (36 o ymatebwyr neu 71%) naill ai’n cytuno’n gryf neu’n cytuno â’r amcan 

llesiant ‘Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi pobl o bob oed i ddysgu’ a’r camau i’w 

gyflawni. Fodd bynnag, nid oedd dros chwarter yr ymatebwyr (13 o ymatebwyr neu 25%) yn cytuno nac 

yn anghytuno â’r Amcan Llesiant Corfforaethol. Wrth ddadansoddi’r ymatebion ymhellach, amlygwyd 

nad oedd gan hanner y rhai a ddewisodd “ddim yn cytuno nac yn anghytuno” farn ar y mater (h.y. 

“ddim yn gwybod”), tra bod gan yr hanner arall farn niwtral (h.y., roedd yr atebydd rhwng cytuno ac 

anghytuno). Roedd canran fach iawn o ymatebwyr (2 ymatebwr neu 4%) yn anghytuno, er nad oedd un 

o’r ymatebwyr yn anghytuno’n gryf â’r uchelgeisiau a’r camau a nodwyd yn y trydydd Amcan Llesiant 

Corfforaethol. 

 

 

 

Q8. A oes unrhyw fylchau neu a allwch chi awgrymu unrhyw welliannau? 
 

Amlygodd un ar bymtheg o ymatebwyr (49%) fylchau a/neu awgrymu gwelliannau i’r trydydd Amcan 

Llesiant Corfforaethol. Fodd bynnag, roedd yr ymatebion yn amrywiol, heb unrhyw dueddiadau clir. 
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Roedd awgrymiadau ar welliannau a bylchau’n amrywio o ddarparu cyfleoedd dysgu i bobl hŷn nad 

ydynt wedi’u teilwra ar gyfer cyflogaeth, i sicrhau bod pob plentyn yn gallu cael tri phryd iach y dydd. 

Defnyddiodd nifer o ymatebwyr a oedd yn cytuno neu’n cytuno’n gryf â’r cwestiwn cychwynnol hwn 

fel cyfle i amodi eu penderfyniad, er enghraifft, drwy fynegi eu cefnogaeth i’r uchelgais i sicrhau 

seilwaith ysgol bwrpasol a chadarn. Ceir detholiad o'r sylwadau yn y tabl isod. 

 
 

Sylwadau Sampl 

“Rwy’n cytuno’n gryf â’r ymdrechion i gael cyllid ar gyfer 

adeilad newydd yn Ysgol Penglais. Yn fy marn i mae hyn yn 

hanfodol i ddisgyblion y dyfodol gyflawni eu potensial 

addysgol. Heb os nac oni bai, mae Penglais yn adeilad sy'n 

heneiddio ac sydd angen adeilad newydd yn ei le i gadw i 

fyny ag addysg fodern. Mae’r ysgol yn gwneud ei gorau 

glas i ddarparu cyfleusterau i’r holl ddisgyblion gyflawni eu 

hastudiaethau ond mae’r eiddo’n dod yn anaddas i’r 

pwrpas.” 

“Sicrhau bod pob oedran yn cael darpariaeth a 

chyfleoedd. Hyrwyddo iechyd a lles ar draws y Sir, yn 

hytrach na lleihau gwasanaethau. Gallai hybiau llesiant 

gynnig clybiau penodol e.e. pêl-rwyd mewn Sir lle nad oes 

ond 1 clwb iau.” 

“Rwy’n gwybod bod Ceredigion yn cefnogi addysg yn dda 

iawn. Parhewch i wneud hynny os gwelwch yn dda.” 

“Beth am oedolion sydd eisiau dysgu Cymraeg? Os ydych 

chi eisiau mwy o siaradwyr Cymraeg mae angen darparu 

dosbarthiadau AM DDIM, neu sefydlu cynlluniau mewn 

canolfannau cymunedol / tafarndai / neu gaffis ac ati i 

annog rhyngweithio cymdeithasol ochr yn ochr â sgwrs yn 

Gymraeg gyda siaradwyr brodorol.” 

 

Q9: A ydych chi’n anghytuno â rhywbeth? Os ydych chi’n anghytuno â rhywbeth, esboniwch pam. 

 

Roedd un ymatebwr yn cytuno â’r Amcan Llesiant Corfforaethol ond yn teimlo nad oedd modd 

cyflawni’r uchelgeisiau a’r camau yn ymarferol, yn enwedig mewn perthynas â deall amddifadedd 

gwledig a gofal plant wedi’i ariannu. Roedd y ddau ymatebydd arall yn anghytuno ag uchelgeisiau a 

chamau penodol, ond fe wnaethant hynny am resymau gwahanol. Roedd un ymatebwr yn pryderu am 

y pwyslais a roddir ar y Gymraeg, a oedd, yn ei farn ef, yn atal athrawon ysgol sydd ddim yn 

ddwyieithog rhag ymgeisio am swyddi addysgu, tra bod yr ymatebwr arall yn mynegi pryderon 

ynghylch cyflawni’r targed allyriadau sero net. Amlinellir detholiad o sylwadau yn y tabl isod. 

 

 

Sylwadau Sampl 

“Rwy’n cytuno ag ef ond dydw i ddim yn siŵr ein bod ni’n ei 

wneud yn dda yn ymarferol. Er enghraifft…Rwy'n adnabod 

pobl sydd wedi gadael y brifysgol ac sy'n methu dod o hyd i 

waith ond mae eu partner yn gweithio. Maen nhw'n brysur 

yn chwilio am swydd ond mae ganddyn nhw un neu fwy o 

blant i ofalu amdanyn nhw. Oherwydd nad ydynt yn 

gweithio, nid ydynt yn gymwys i gael gofal plant addysgol 

am ddim. Maent yn cael trafferth cydbwyso magu ac 

addysgu eu plentyn tra'n ceisio dod o hyd i waith sy'n her 

enfawr ac yn y bôn yn cael eu cosbi amdano. Yn y cyfamser 

mae pobl sy’n gyfoethog iawn yn elwa ar y cynllun gofal 

plant am ddim pan fyddent yn gallu ei fforddio heb unrhyw 

drafferth na newid i ansawdd eu bywyd.” 

“Fy ail enghraifft yw gweld yr ysgol gynradd leol lle rydw 

i'n ystyried symud … mae'n amlwg nad yw ysgolion y 

pentrefi gwledig wedi cael gwaith arnynt (ar wahân i 

gabanau ychwanegol i ddarparu mwy o ddosbarthiadau) 

ers degawdau. Yn y cyfamser, os ydych chi'n byw mewn 

tref fel Aberystwyth, rydych chi wedi'ch sbwylio gan 

ddewis ar ysgolion gwych ... dwi'n cytuno gyda'r teimlad o 

hyn ond yn teimlo'n ymarferol nid yw'r nod hwn erioed 

wedi rhedeg yn wir fel pe baech yn byw yng nghefn gwlad 

neu dim ond un rhiant (neu waeth rhiant sengl) yn methu 

dod o hyd i waith, nid yw eich plentyn yn mynd i gael y 

dechrau gorau mewn bywyd gan yr ALl hwn [Awdurdod 

Lleol].” 
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“Mae sero net yn anghyraeddadwy a bydd yn costio 

cannoedd o filiynau a fydd yn cael ei weld yn wastraff arian 

gan drigolion Ceredigion. Mae angen craffu ymhellach ar y 

cwricwlwm newydd, gan y byddai gwersi ACRh [Addysg 

Perthynas a Rhyw] yn y modd a gynigir ar gyfer plant oed 

cynradd yn amhriodol.” 

“Peidiwch â mynnu bod gan athrawon y Gymraeg nad 

ydych chi'n cael gradd uchel o raddedigion oherwydd 

maen nhw'n cael eu digalonni gan hyn.” 

 

Q10: A ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r dyheadau a’r camau sydd wedi’u nodi o dan yr amcan 

“Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd”? 
 

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr naill ai’n cytuno (35%) neu’n cytuno’n gryf (37%) â’r uchelgeisiau a’r 

camau ar gyfer yr Amcan Llesiant Corfforaethol o “Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd wedi’u 

cysylltu’n dda â’i gilydd”, sef cyfanswm o 73% o’r holl ymatebwyr. Dewisodd chwarter (25%) yr 

ymatebwyr ‘Niwtral’ wrth ateb y cwestiwn hwn. Roedd 0% o’r ymatebwyr yn anghytuno’n gryf â’r 

uchelgeisiau a’r camau ar gyfer yr Amcan Llesiant Corfforaethol hwn. 

 

 

Q11: A oes unrhyw fylchau neu a allwch chi awgrymu unrhyw welliannau? 
 

Cafwyd 17 ateb ysgrifenedig i’r cwestiwn hwn, sef ychydig yn llai na hanner yr holl ymatebwyr (48%). 

Roedd mwyafrif y sylwadau ysgrifenedig yn ymwneud â'r angen i wella llwybrau beicio a chysylltu 

cymunedau Ceredigion yn well. Mae'n amlwg nad yw'r ymatebwyr hyn yn meddwl bod digon o 

lwybrau beicio digonol, diogel ac addas o amgylch y Sir. Yn ogystal, nodwyd bod diffyg trafnidiaeth 

gyhoeddus, sy'n golygu bod pobl yn gorfod defnyddio eu car i deithio. Nodwyd gwella cysylltiadau 

cerdded a beicio rhwng cymunedau fel yr ateb i'r mater hwn. 

 

Sylwadau Sampl 

“Mae gwir angen i chi gysylltu ein cymunedau ynysig yn 

well. Mae rhywfaint o drafnidiaeth gyhoeddus ar gael, ond a 

fyddech cystal â dechrau ystyried cael lonydd beicio neu 

lonydd/llwybrau beicio dynodedig fel y gallwn fynd o A i B 

yn ddiogel ac mewn modd gwyrdd a chynaliadwy gan 

ddefnyddio beiciau.” 

 

“Cysylltiedig yn gynaliadwy. Gyda phwyslais ar drafnidiaeth 

werdd. Mae diffyg llwybrau beicio diogel rhwng 

cymunedau Ceredigion.” 
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Q10. A ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r 

dyheadau a’r camau sydd wedi’u nodi o dan yr 

amcan “Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd 

sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd”?
 Canran
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“Mae angen llwybrau beicio priodol ar y ffordd neu ffyrdd 

gwyrdd yn cysylltu pob tref a phentref.” 

“Mae angen gosod llwybrau cerdded a beicio ar hyd POB 

ffordd ar Geredigion i sicrhau bod pobl yn gallu cerdded 

neu feicio’n ddiogel lle bynnag y mae angen iddyn nhw 

fynd.” 

“Gwnewch swydd cynllunio i gael gweledigaeth o lwybrau 

beicio arddull yr Iseldiroedd yn cysylltu Ceredigion - sut y 

gallai seilwaith fod pe bai safonau priodol yn cael eu gosod 

i uno cymunedau. Anelwch at Geredigion gwyrdd a 

chysylltiedig. Gwneud pob pentref a thref yn barthau 20mya 

a chael llwybrau beicio uniongyrchol digonol fel arddull yr 

Iseldiroedd rhwng pob tref a phentref. Gwneud Ceredigion 

yn sir gynaliadwy werdd. Cael darpariaeth trafnidiaeth 

gyhoeddus sy'n gweithio - 6am i 12pm, fforddiadwy a 

dibynadwy…” 

 

 

 

 

Q12: A ydych chi’n anghytuno â rhywbeth? Os ydych chi’n anghytuno â rhywbeth, esboniwch pam. 
 

Roedd yr ymatebion ysgrifenedig i'r cwestiwn hwn yn cynnwys amrywiaeth o safbwyntiau ynghylch 

trafnidiaeth gynaliadwy a diogelu'r amgylchedd. Manteisiodd rhai ymatebwyr ar y cyfle i bwysleisio 

pwysigrwydd cyfleoedd ar gyfer teithio llesol, yn enwedig cerdded a beicio, a chreu llwybrau teithio 

llesol i gysylltu trefi a phentrefi’r Sir. Fodd bynnag, roedd rhai ymatebwyr hefyd yn cwestiynu'r dull o 

ddiogelu'r amgylchedd, gan egluro y byddai'r gost o sicrhau Cyngor sero net yn afresymol ac un arall 

yn nodi bod yr argyfwng hinsawdd ddim yn bodoli. Yn lle hynny, esboniwyd y dylai'r Cyngor 

ganolbwyntio ar gefnogi ac ymgysylltu â ffermwyr lleol i gynhyrchu cynnyrch lleol o ansawdd uchel. 

 

Cysylltodd ymatebydd arall uchelgais datgarboneiddio’r Cyngor â’r Gorchmynion Traffig Arbrofol 

mewn pedair o Drefi Ceredigion sy’n cadw rhai elfennau parcio a llif traffig a osodwyd dros dro 

mewn ymateb i bandemig COVID-19. Eu barn yw bod y trefniadau hyn wedi cynyddu tagfeydd traffig 

ac felly wedi arwain at gynnydd mewn allyriadau carbon. Dangosir sampl o rai o'r sylwadau hyn isod. 

 

 

 

 

 

Sylwadau Sampl 

"Mae sero net yn anghyraeddadwy a bydd yn costio 

cannoedd o filiynau a fydd yn cael ei weld yn wastraff arian 

gan drigolion Ceredigion. Mae llifogydd Dyffryn Teifi o 

ganlyniad i reolaeth wael o dir a choedwigaeth." 

“Byddwch yn fwy penodol. Cynigiwch fentrau gwyrdd 

cynaliadwy a gefnogir mewn gwirionedd gan adran 

gynllunio nad yw’n sownd yn y gorffennol.” 
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“Nid oes Argyfwng Hinsawdd. Mae angen i'r Cyngor roi'r 

gorau i wario arian ar y nonsens hwn. Canolbwyntio ar 

leihau llygredd, cefnogi ein ffermwyr yn eu rôl, cynhyrchu 

bwyd o ansawdd rhagorol. Peidiwch â chael eich ochr-

olrhain gan grwpiau pwyso lleiafrifol. Yn hollbwysig, 

ymgysylltwch â ffermwyr i gynnal ein sir hardd.” 

“Rwy’n meddwl bod angen i CSC feddwl eto am eu 

cynllun allyriadau carbon is. Mae cau a newidiadau ffyrdd 

yr ETRO a’r parth diogel wedi cynyddu’r problemau i 

ardaloedd eraill. Ciwiau traffig yn gwaethygu pethau. Yna 

cawsom y Rali yng nghanol y dref? Mae’r newidiadau a’r 

toriadau i gasglu sbwriel yn enw lleihau carbon wedi cael 

effeithiau niweidiol iawn ar ganol y dref a’r stadau tai gyda 

sbwriel a llygod mawr yn cynyddu.” 

 

 

Q13: Hoffem wybod eich barn am effeithiau’r Strategaeth Gorfforaethol arfaethedig ar y Gymraeg  ac 

yn benodol ar y cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar drin y Gymraeg yr un mor ffafriol â'r 

Saesneg. Beth fyddai’r effeithiau yn eich barn chi? Sut y byddai modd cynyddu’r effeithiau cadarnhaol 

a lleihau’r effeithiau negyddol? 
 

Derbyniwyd 28 o sylwadau ar yr effaith y byddai'r Strategaeth Gorfforaethol yn ei chael ar yr iaith 

Gymraeg. Y sylw mwyaf cyffredin oedd bod angen cryfhau'r gwaith o hyrwyddo'r Gymraeg yn 

sylweddol i adlewyrchu ei phwysigrwydd i'r Sir, ei chymunedau ac fel blaenoriaeth i'r Cyngor. Er 

enghraifft, mynegwyd nifer o safbwyntiau cryf y dylid rhoi blaenoriaeth i’r Gymraeg dros y defnydd 

o’r Saesneg ac y dylid darparu mwy o gyfleoedd i bobl ei dysgu a’i defnyddio mewn bywyd bob 

dydd. Codwyd y ddarpariaeth o wersi Cymraeg nid yn unig mewn ymateb i’r cwestiwn hwn, ond 

hefyd yn yr ymatebion i’r amcan Darparu’r dechrau gorau mewn bywyd fel un ffordd o hybu’r 

Gymraeg, annog pobl i ddysgu neu ddatblygu eu Cymraeg ymhellach ac wrth greu cyfleoedd i 

ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob lleoliad. Dangosir sampl o'r sylwadau hyn yn y tabl isod. 

 

Sylwadau Sampl 

“Y Gymraeg yw ein hiaith gyntaf ac mae angen rhoi 

blaenoriaeth iddi.” 

“Rhowch y Gymraeg yn gyntaf (dwi’n uniaith Saesneg) – 

arwyddion stryd ar gyfer e.e. dylai fod yn Gymraeg yn 

unig.” 

“Cyrsiau am ddim i staff ysgol Ceredigion ar gyfer Cymraeg 

ac iaith arwyddion.” 

“Os oeddet ti’n cael mwy o wersi Cymraeg efallai bydd 

mwy o bobl yn ei defnyddio.” 

“Dw i’n cytuno ei bod hi’n beth da hybu delfrydau’r iaith a’r 

diwylliant Cymraeg, trwy berswâd yn hytrach na thrwy 

gyfraith o ddewis! Ei gwneud yn haws i bobl ddeall y 

diwylliant lleol ac addasu i’w bywyd newydd yng 

Ngheredigion, tra’n cydnabod hefyd ein bod yn rhan o’r 

DU, a bod gan bawb yr hawl i gael eu deall a’u 

gwerthfawrogi, beth bynnag fo’u treftadaeth a’u hiaith 

frodorol.” 

“Ni chrybwyllwyd hyn o gwbl. Nid oedd o gwbl yn y 

Strategaeth Gorfforaethol a'r Strategaeth Gorfforaethol 

yn Saesneg ac nid yn ddwyieithog. Mae hynny wedi 

ffafrio Saesneg dros y Gymraeg. Rwy'n ddysgwr 

Cymraeg ond nid tan i mi ddechrau gweithio yma y 

cefais fynediad i wersi Cymraeg am ddim gan nad 

oeddwn yn gallu eu fforddio. Ddylai’r Gymraeg ddim 

bod yn gyfartal â’r Saesneg.” 

 

 

 

Q14: Esboniwch hefyd sut ydych chi’n credu y gall y Strategaeth Gorfforaethol gael ei llunio neu ei 

haddasu er mwyn cael effeithiau cadarnhaol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar drin y 

Gymraeg yr un mor ffafriol â'r Saesneg. Yn ogystal, sut ydych chi’n credu y gall y Strategaeth 

Gorfforaethol gael ei llunio neu ei haddasu er mwyn peidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i 

ddefnyddio’r Gymraeg ac ar drin y Gymraeg yr un mor ffafriol â'r Saesneg. 
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Gofynnodd y cwestiwn dilynol pa newidiadau y gellid eu gwneud i gynyddu’r effaith gadarnhaol ar y 

Gymraeg ac osgoi effeithiau negyddol. Roedd dwy brif thema mewn ymateb i’r cwestiwn hwn. Yn 

gyntaf, cafwyd rhai sylwadau yn adlewyrchu’r teimlad a fynegwyd yn C13, h.y. yn dweud yn syml y 

dylid blaenoriaethu’r Gymraeg dros y Saesneg. Yn ail, aeth rhai ymatebion gam ymhellach gan fynegi 

syniadau ar sut i hybu’r Gymraeg, megis drwy ddarparu gwersi ychwanegol i ddysgwyr. Amlygodd un 

ymateb yr angen i ganolbwyntio ar gyfleoedd cyflogaeth, tai a lefelau cyflog fel un ffordd o annog 

pobl leol i aros a byw yn eu hardal leol a thrwy hynny gadw eu sgiliau iaith yn eu cymuned. Dangosir 

sampl o'r sylwadau hyn yn y tabl isod. 

 

Sylwadau Sampl 

“Dylai pob ysgol yng Ngheredigion fod yn Gymraeg yn 

gyntaf” 

“Cymraeg yn gyntaf” 

“Sicrhau bod cyflogaeth, tai a chyfleoedd o safon dda 

gyda chyfraddau cyflog derbyniol i annog pobl leol i aros 

yn lleol” 

“Dylai'r Gymraeg gael ei blaenoriaethu gan ein bod i fod i 

anelu at Gymru gyfan gwbl Gymraeg. Dylai addysg 

Gymraeg am ddim fod ar gael a’i hannog trwy amrywiol 

gynlluniau busnes neu dim ond i’r cyhoedd fel nad yw’r 

iaith yn marw.” 

 

Q15: A oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill ynglŷn â’r Strategaeth Gorfforaethol arfaethedig? 
 

Roedd y cwestiwn hwn yn benagored ac yn rhoi cyfle i ymatebwyr godi unrhyw faterion neu syniadau 

na chafodd sylw yng ngweddill yr arolwg. Manteisiodd dau ar hugain o ymatebwyr ar y cyfle naill ai i 

godi materion pellach neu i bwysleisio pwyntiau a wnaed eisoes yn y cwestiynau blaenorol. Soniwyd 

yn benodol am yr angen i gynnwys mudiadau gwirfoddol a rôl gwirfoddoli yn y Sir, gan egluro bod 

eu rôl yn hanfodol i gefnogi pobl mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft, mewn hyfforddiant a 

swyddi, mewn addysg ac mewn mentrau iechyd. 

 

Cafwyd rhai sylwadau pellach ynglŷn â thrafnidiaeth yn y Sir, gan amlygu cost ac amlder 

gwasanaethau bws, yr angen am seilwaith beicio a gostyngiadau i derfynau cyflymder trwy drefi a 

phentrefi’r Sir. Pwysleisiwyd materion amgylcheddol ymhellach hefyd, ynghyd â phwysigrwydd 

datblygu'r economi leol, gwella addysg a threchu tlodi. O bwys, oedd pwysigrwydd cyfleu bod 

Ceredigion yn ‘agored i fusnes’ a chreu naratif cadarnhaol o amgylch yr economi i helpu i ddenu 

entrepreneuriaid, busnesau a swyddi. Yn olaf, cwestiynodd rhai ymatebwyr a fyddai'r Cyngor mewn 

gwirionedd yn gallu cyflawni'r uchelgeisiau hyn. Ceir sampl o'r sylwadau hyn yn y tabl isod. 

 

Sylwadau Sampl 

“Rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi sgimio’r peth yn hytrach 

na darllen yn fanwl, ond ni chefais unrhyw sôn penodol am 

fudiadau gwirfoddol/gwirfoddoli. Mae hyn yn hollbwysig, yn 

enwedig yn yr amgylchiadau presennol, ac yn berthnasol i 

fwy nag un o'r amcanion. Gall helpu pobl i gael hyfforddiant 

ar gyfer swyddi/gyrfaoedd; gall chwarae rhan mewn 

addysg/chwarae; gall gefnogi mentrau iechyd - gallwn fynd 

ymlaen.” 

“Mae bysus yn rhy ddrud, ddim yn ddibynadwy a ddim yn 

rhoi digon o sylw - mae angen llwybrau beicio iawn i 

gysylltu pob cymuned, tref a phentref. Y dyfodol yw beicio 

gan ddefnyddio e-feiciau ar gyfer trigolion ac ymwelwyr - 

dylai Ceredigion geisio hyrwyddo ei hun fel sir werdd - 

byddai hyn yn cefnogi datblygiad a lles fwyaf. Diogelwch 

ar y prif ffyrdd - A487 am e.e. Byddai’n cael ei wasanaethu 

fwyaf trwy weithredu 20mya drwy bob tref a phentref o 

2023 – heb hyn nid cymunedau mo’r pentrefi yr effeithir 

arnynt ond aneddiadau noswylio heb roi unrhyw 

ystyriaeth i iechyd neu les y trigolion.” 

Tudalen 68



11 

 

“Mae yna argyfwng amgylcheddol, a achosir gan sbwriel 

dynol a thipio anghyfreithlon. NID oes argyfwng hinsawdd 

cyffredinol. Mynd i’r afael â’r mater amgylcheddol a gweld 

sut mae pethau’n gwella’n gyflym.” 

“Rhaid i’r cynllun ddweud, mae Ceredigion ar agor i 

fusnes, mae croeso i bawb. Gadewch i ni symud ymlaen, 

lleihau tlodi, gwella canlyniadau addysgol (gan gynnwys 

gwyddoniaeth) a lleihau diweithdra.” 

“Rwy’n credu bod angen i’r Cyngor chwilio am y pethau 

sy’n effeithio ar eu trigolion a gwrando o ddifri ar yr hyn 

sydd ei angen ar bobl. Bydd gwasanaeth bws a thoiledau 

sydd wedi gwella'n aruthrol yn dod â phobl oedrannus allan 

o'u cartrefi, yn eu cael i symud ac yn eu galluogi i aros yn 

annibynnol am lawer mwy o flynyddoedd nag y mae'r 

sefyllfa bresennol yn ei ganiatáu. Bydd mynediad at lwybrau 

cerdded a lonydd beicio yn galluogi pobl i ddefnyddio llai 

ar eu ceir, yn galluogi plant i symud o gwmpas yn ddiogel 

ac yn rhoi cyfle i bawb gadw’n heini ac iach ar gyfer y 

dyfodol.” 

“Plîs gwnewch fwy na chynhyrchu strategaeth, daliwch ati i 

ddangos cynnydd ac yna byddai’r Cyngor yn wynebu llai 

o feirniadaeth”. 
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Cwestiynau Monitro Cydraddoldeb 

 

Gofynnwyd cwestiynau safonol y Cyngor o ran demograffeg a monitro cydraddoldeb fel rhan o’r arolwg. 

 
 
     

 
 

 

16. Beth yw eich grŵp oedran?

Dan 16 oed (0)

16 - 24 oed (0)

25 - 44 oed (9)

45 - 64 oed (24)

65+ (12)

Mae'n well gen i
beidio â dweud (3)
Heb ei ateb (3)

17. Beth yw eich rhyw?

Gwrywaidd (17)

Benywaidd (27)

Arall (0)

Mae'n well gen i
beidio â dweud
(4)
Heb ei ateb (3)

18. Ydych chi’r un rhyw a ddynodwyd ar 
eich geni?

Ydw (38)

Nac ydw (1)

Mae'n well gen i
beidio â dweud
(6)

Heb ei ateb (6)

19. Pa un o’r opsiynau canlynol sy’n eich 
disgrifio orau?

Heterorywiol (29)

Dyn hoyw (2)

Menyw hoyw/lesbiad (1)

Deurywiol (1)

Mae'n well gen i beidio â
dweud (8)
Arall (4)

Heb ei ateb (6)

4

26

6

1 1 0 1

7

0

5

0

5

10

15

20

25

30

R
h

if

20. Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio statws eich partneriaeth?
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21. Sut byddech chi’n disgrifio’ch hunaniaeth genedlaethol?
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22. Beth yw eich grŵp ethnig? Dewiswch un opsiwn sy’n disgrifio’ch grŵp 
ethnig orau.
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23. Beth yw eich dewis iaith?
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24. Ydych chi’n gallu deall, siarad, darllen neu ysgrifennu’n Gymraeg?

25. Oes gennych gyflwr neu afiechyd corfforol neu feddyliol sy’n 
effeithio ar eich gallu i wneud gweithgareddau o ddydd i ddydd?

Oes (7)

Nac oes (35)

Mae'n well gen i beidio â
dweud (5)

Heb ei ateb (4)

1 0 0 1 1

5

1

4

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

R
h

if

26. Os gwnaethoch ateb ‘Oes’ i gwestiwn 25, nodwch pa un sy’n berthnasol i 
chi?
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27. Ydych chi’n gofalu am aelodau teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill 
neu’n rhoi help neu gefnogaeth iddynt oherwydd: iechyd/anabledd corfforol 
neu feddyliol hirdymor; neu broblemau’n ymwneud â henaint? 

Ydw (11)
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28. . Beth yw eich crefydd?
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)   
Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 

 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 

Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar 

gyfer proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol.  
 

1. MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian)   
Teitl y cynnig Strategaeth Gorfforaethol 2022-27  

 
 
Maes 

   Swyddog    
Cyfarwyddwr 

  
  

PPDC 
 
Arweiniol 

 
Alun Williams 

  
Barry Rees  

gwasanaeth 
    

Strategol 
 

    
Corfforaethol 

     
           

 
Enw’r swyddog sy’n 

cwblhau’r AEI 
 

 

Rob Starr  

 

E-bost  

 

rob.starr@ceredigion.gov.uk  

 
Ffôn  

 

2653  

 
Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig   
Daeth y Strategaeth Gorfforaethol flaenorol 2017-22 i ben ym mis Mawrth 2022. Yn unol ac arfer da a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 fe fydd angen Strategaeth Gorfforaethol newydd. Mae'r Strategaeth Gorfforaethol newydd yn nodi'r Amcanion Llesiant 

Corfforaethol newydd a'r camau y mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd i gyflawni'r Amcanion a gwneud y mwyaf o'i gyfraniad at y Nodau 

Llesiant Cenedlaethol tra'n sicrhau ei bod yn gweithredu'r Egwyddor Datblygu Cynaladwy. 
 
Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 

ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig 

a nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw).  
Pob dinesydd a rhanddeiliaid yng Ngheredigion.  

 

RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses 

benderfynu. Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg 

a chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd.  
 Awdur Cam yn y broses Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 

  benderfynu   trafod 
 Rob Starr Pwyllgor Cydlynu V1 14/10/2022 Ystyried y Strategaeth Gorfforaethol ddrafft yn dilyn 

  Trosolwg a Chraffu   ymgynghoriad a chymeradwyo i'w gweithredu. 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol  
 

 

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut?   

 Hybu'r Economi Mae'r argymhelliad hwn disodli blaenoriaethau corfforaethol blaenorol y Cyngor a’r amcanion llesiant 

  blaenorol gyda set newydd o bedwar amcan Llesiant Corfforaethol. Yr Amcanion newydd arfaethedig yw: 

 Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
•   Hybu’r economi, cefnogi busnesau a galluogi cyflogaeth   

 Galluogi Cydnerthedd Unigolion a •   Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach 

 Theuluoedd •   Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi dysgu o bob oedran 
  •   Creu Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrdd a chysylltiadau da 
 Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol  

 a Chymunedol. Mae'r Amcanion wedi'u dethol yn dilyn dadansoddiad tystiolaeth helaeth ac ymgysylltu â thrigolion, gan 
  gynnwys  uchelgeisiau'r  weinyddiaeth  wleidyddol  newydd,  Asesiad  Ceredigion  o  Les  Lleol  a'r 

  ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar y strategaeth ddrafft. 

  Mae'r amcanion hefyd wedi'u dethol trwy lens Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Roedd 
  hyn yn cynnwys nodi sut y gallem wneud y mwyaf o'n cyfraniad i'r nodau llesiant cenedlaethol a hefyd 
  sicrhau ein bod yn defnyddio'r egwyddor datblygu cynaliadwy i sicrhau bod anghenion y presennol yn cael 

  eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. 
   

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 

cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi a 

fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae:  
• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau 

grwpiau ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 

sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’  
• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

2. EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY: Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 
 
 Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi Pa dystiolaeth sydd Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
  bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n gennych i ategu’r farn (eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
  gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad hon? negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 

  yw’n gwneud hynny, eglurwch pam.  egwyddor hon? 
 Hirdymor •   Nod y Strategaeth Gorfforaethol hon Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog' o'r 
 Sicrhau cydbwysedd rhwng yw datblygu a gwella llesiant Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddir i sicrhau bod 
 anghenion tymor byr ac cymdeithasol, economaidd, Strategaeth Ariannol yr amcanion a nodwyd yn cael eu 
 anghenion tymor hir a’r angen i amgylcheddol a diwylliannol Tymor Canolig tystiolaethu. 
 gynllunio ar gyfer y dyfodol Ceredigion dros y 5 mlynedd nesaf Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
  a thu hwnt Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
  •   Cynllunio Ariannol Tymor Canolig yn Cynllun Strategol Medi 2022. 

  sicrhau bod penderfyniadau'n Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
  ystyried yr effaith ar genedlaethau'r Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
  dyfodol Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

  •   Bydd cynllunio'r gweithlu yn sicrhau Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens Deddf 
  datblygiad sgiliau'r gweithlu i'r Sir Ceredigion Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn 
  dyfodol Strategaeth Gydol Oes a benodol nodi sut y gallwn wneud y 
  •   Bydd cynllunio'r gweithlu yn sicrhau Llesiant mwyaf o'n cyfraniad at y nodau 
  bod gan y Cyngor weithlu Cynllun Rheoli Carbon llesiant cenedlaethol a hefyd sicrhau 
  cynaliadwy a chymwys ar gyfer y Cyfrifiad 2021 ein bod yn defnyddio'r egwyddor 
  dyfodol Adroddiad hunanasesu datblygu cynaliadwy er mwyn sicrhau 

  •   Bydd Rheoli Asedau yn sicrhau bod drafft Ceredigion bod anghenion y presennol yn cael 

  y ffyrdd newydd o weithio yn cael eu Asesu llesiant lleol eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu 
  gweithredu ac yn manteisio ar y  cenedlaethau'r dyfodol i gyflawni eu 

  cyfleoedd sy'n bodoli ar ôl COVID-  hanghenion eu hunain. 
  19 i sicrhau gwasanaethau   

  cynaliadwy ac o ansawdd uchel   

  Hybu’r Economi, cefnogi Busnes a   

  galluogi cyflogaeth   

  •   Mae'r Strategaeth Economaidd yn   

  bwriadu datblygu'r economi yn y   

  tymor hir hyd at 2035   
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• Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru 
a'r Strategaeth Economaidd yn 
mynd i'r afael â gwendidau 
strwythurol er budd hirdymor  

• Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth 
Cymru yn gosod y weledigaeth ar 

gyfer amserlen 15+ mlynedd 
• Defnyddiwyd dadansoddiad 

tueddiadau’r dyfodol i ddatblygu  

gweledigaeth Tyfu Canolbarth 
Cymru 

 

• Strategaeth 10 mlynedd i gryfhau'r 
ddarpariaeth Gymraeg a gweithio 
tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg 
Cymru gyfan erbyn 2050 yw Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg 
Ceredigion 

• Y disgwyl yw y bydd yr adferiad o'r 
pandemig yn para am nifer o 
flynyddoedd a'n cynlluniau i fynd i'r 
afael â thlodi yn cymryd agwedd 
hirdymor 

• Gwelliannau i'r ysgol yn darparu 
cyfleusterau gwell i genedlaethau o 
ddysgwyr y dyfodol  

Darparu'r dechrau gorau mewn 
bywyd a galluogi Dysgu o bob 
oedran  
• Mae’r Model Gydol Oes yn cynnwys 

cynllunio tymor hir i sicrhau 

gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer y 

15 mlynedd nesaf +  
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 •  Mae Tueddiadau'r Dyfodol, megis   

 newid demograffig wedi'u defnyddio   

 yn y Model   

 •  Y disgwyl yw y bydd yr adferiad ar ôl   

 y pandemig yn parhau am nifer o   

 flynyddoedd a'n cynlluniau i wella   

 lles corfforol a meddyliol angen   

 agwedd hirdymor i ddarparu   

 cefnogaeth mewn ymateb   

 Creu cymunedau cynaliadwy,   

 gwyrddach a chysylltiadau da   

 •  Bydd cynllunio hirdymor i leihau   

 allyriadau carbon yn helpu i   

 ddiogelu ein tirwedd hardd ar gyfer   

 cenedlaethau'r dyfodol   

 •  Defnydd o ddadansoddiad   

 Tueddiadau'r Dyfodol wrth   

 ddatblygu Cynllun Rheoli Carbon 5-   

 Mlynedd y Cyngor   
Cydweithio Mae'r Cyngor yn cefnogi amrywiaeth o Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog' o'r 
Cydweithio â phartneriaid eraill bartneriaethau yn weithredol, ac yn Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddir i sicrhau bod 
i gyflawni canlyniadau rhagweithiol wrth asesu manteision Strategaeth Ariannol yr amcanion a nodwyd yn cael eu 

 partneriaethau i ddinasyddion a Tymor Canolig tystiolaethu. 
 chymunedau Ceredigion. Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
 

Hybu'r Economi, cefnogi Busnes a 
Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 

 Cynllun Strategol Medi 2022. 

 galluogi cyflogaeth Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
 •  Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
 Cymru yn dod â'r sectorau Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

 cyhoeddus, preifat ac academaidd Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
 ynghyd i gyflawni nodau a rennir Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
 •  Gweithio gyda Chyngor Sir Powys a Strategaeth Gydol Oes a Dyfodol, yn benodol nodi sut y gallwn 
 Llywodraeth Cymru a'r DU i Llesiant wneud y mwyaf o'n cyfraniad at y 
 sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau Cynllun Rheoli Carbon nodau llesiant cenedlaethol a hefyd 

 a manteisio ar gyfleoedd Cyfrifiad 2021 sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
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Creu cymunedau gofalgar ac iach  

• Mae'r Cyngor yn gweithio'n 
rhagweithiol gyda phartneriaid trwy 
Is-Grŵp Tlodi Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion i fynd i'r 
afael ag achosion ac effeithiau tlodi 
ledled y Sir 

• Gweithio gyda'r Trydydd Sector i 
ddarparu cymorth iechyd meddwl i 
bobl ifanc yn dilyn pandemig 
COVID-19  

Darparu'r dechrau gorau mewn 
bywyd a galluogi Dysgu o bob 
oedran  
• Mae partneriaid y Bwrdd Iechyd, y 

Cyngor a phartneriaid yn y Trydydd 
Sector yn gweithio ar y cyd i 
weithredu rhaglenni iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig ar draws 
gorllewin Cymru 

• Cydweithio effeithiol gyda'r Bwrdd 
Iechyd wrth ymateb i bandemig 
COVID-19 fel sefydlu'r ddau ysbyty 
maes a'r Canolfannau Brechu Torfol  

Creu cymunedau cynaliadwy, 
gwyrddach a chysylltiadau da  
• Bydd cydweithio â phartneriaid a 

rhanddeiliaid yn helpu i sicrhau dull 
cydgysylltiedig o leihau effaith newid 
hinsawdd a'n bod i gyd yn 
canolbwyntio ar fathau mwy 
cynaliadwy o ynni yn y dyfodol 

• Rydym yn gweithio mewn 

partneriaeth â chydweithwyr ar 

Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
 

 

 

Adroddiad hunanasesu 

drafft Ceredigion Asesu 

llesiant lleol 

 

 

egwyddor datblygu cynaliadwy er 

mwyn sicrhau bod anghenion y 

presennol yn cael eu diwallu heb 

gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 

dyfodol i gyflawni eu hanghenion 

eu hunain. 
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 Ceredigion, er enghraifft, yn   

 natblygiad Prosiect Gwresogi Ardal   

 Penglais, lle bydd holl sefydliadau'r   

 sector cyhoeddus yn yr ardal yn   

 gallu manteisio ar ddatrysiadau   

 gwyrdd i ynni   
Cynnwys Nodwyd yr Amcanion trwy Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog' o'r 
Cynnwys pobl sydd â ddadansoddiad helaeth o dystiolaeth ac Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddir i sicrhau bod 
diddordeb a gofyn am eu barn ymgysylltu â thrigolion, gan gynnwys yr Strategaeth Ariannol yr amcanion a nodwyd yn cael eu 

 ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar y Tymor Canolig tystiolaethu. 
 strategaeth ddrafft ac yn 2021 yr Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
 Arolwg Llesiant Rhanbarthol a Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
 ddefnyddiwyd i lywio Asesiad Cynllun Strategol Medi 2022. 

 Ceredigion o Les Lleol. Mae'r Cyngor Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
 wedi ymrwymo i sicrhau bod lleisiau Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
 holl ddinasyddion a chymunedau Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

 Ceredigion yn cael eu clywed a byddant Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
 yn mynd ati i ofyn am farn y rhai na Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
 chlywir eu lleisiau'n aml. Strategaeth Gydol Oes a Dyfodol, yn benodol nodi sut y gallwn 
  Llesiant wneud y mwyaf o'n cyfraniad at y 
 Dyma rai enghreifftiau penodol o Cynllun Rheoli Carbon nodau llesiant cenedlaethol a hefyd 
 ymwneud â chynhyrchu'r Strategaeth Cyfrifiad 2021 sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
 ddrafft: Adroddiad hunanasesu egwyddor datblygu cynaliadwy er 
 •   Ystyriwyd uchelgeisiau'r drafft Ceredigion mwyn sicrhau bod anghenion y 
 weinyddiaeth wleidyddol newydd yn Asesu llesiant lleol presennol yn cael eu diwallu heb 
 2022-27.  gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
 •   Mae datblygu'r Strategaeth ddrafft  dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu 
 wedi cynnwys Swyddogion  hunain. 
 Arweiniol Corfforaethol a Rheolwyr   

 Corfforaethol sydd wedi cymryd   

 rhan mewn gweithdai a helpu i osod   

 y camau ar gyfer cyflawni'r   

 Amcanion Llesiant Corfforaethol.   

 •   Mae'r Strategaeth ddrafft wedi   

 ystyried Asesiad Bwrdd   
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Gwasanaethau Cyhoeddus  

Ceredigion o Les Lleol, a 
gynhyrchwyd yn dilyn ymgysylltu 
helaeth yn ystod 2021, gan gynnwys  

y rheini sydd â nodweddion â 
ddiogelir o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010. 

 

Hybu'r Economi, cefnogi Busnes a 
galluogi cyflogaeth  
• Mae busnesau yn y sector preifat, 

sydd yn yrwyr twf economaidd y 
dyfodol ynghlwm ag adnabod y 
blaenoriaethau a strategaethau 
allweddol 

• Sectorau preifat, cyhoeddus a'r 
trydydd sector sy'n rhan o lunio 
rhaglen y Fargen Dwf sy'n cael 
ei datblygu 

• Cynhaliwyd ymgysylltu helaeth wrth 

ddatblygu'r Strategaeth Economaidd 
 

• Cefnogi Cyngor Ieuenctid 
Ceredigion fel fforwm ar gyfer plant 
a phobl ifanc sy'n sicrhau bod 
lleisiau pobl ifanc ar draws 
Ceredigion yn cael eu clywed  

Darparu'r dechrau gorau mewn 
bywyd a galluogi Dysgu o bob 
oedran  
• Mae'r sector cyhoeddus a phreifat 

wedi bod yn rhan o ddatblygu'r 
Model Gydol Oes 

• Mae'r Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol ar ei newydd wedd yn 
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  sicrhau bod ein gweithredoedd yn   

  deg ac yn gynhwysol i bawb   

 • Nodwyd bod pobl iau yn un o'r   

  grwpiau yr effeithiwyd arnynt fwy   

  gan y pandemig yng Ngheredigion,   

  ac o ganlyniad fe roddwyd   

  amrywiaeth o gymorth penodol yn   

  eu lle   

 Creu cymunedau cynaliadwy,   

 gwyrddach a chysylltiadau da   

 •   Mae pawb yn rhan o'r broses ac yn   

  cael eu hannog i wneud dewisiadau   

  fydd yn lleihau costau nawr ac yn   

  gwarchod yr amgylchedd i'r dyfodol   
Atal Mae Amcanion Llesiant Corfforaethol y Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog' o'r 
Darparu adnoddau i atal Cyngor wedi eu gosod er mwyn atal Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddir i sicrhau 
problemau rhag codi neu problemau rhag digwydd neu Strategaeth Ariannol bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
waethygu waethygu. Mae'r rhain yn cynnwys Tymor Canolig eu tystiolaethu. 

 mynd i'r afael ag effeithiau tlodi, Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
 materion cefn gwlad a gwella lles pobl o Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
 bob oed. Cynllun Strategol Medi 2022. 

 

Hybu'r Economi, cefnogi Busnes a 
Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 

 Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
 galluogi cyflogaeth Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

 • Bydd mwy o gyfleoedd economaidd Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
  yn atal pobl ifanc medrus rhag Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
  ymfudo ymhellach Strategaeth Gydol Oes a Dyfodol, yn benodol nodi sut y 
 • Bydd twf economaidd yn atal effaith Llesiant gallwn wneud y mwyaf o'n cyfraniad 
  negyddol patrymau ymfudo ar iaith a Cynllun Rheoli Carbon at y nodau llesiant cenedlaethol a 
  diwylliant Cymru yn y dyfodol Cyfrifiad 2021 hefyd sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
 • Bydd ymyriadau yn y Strategaeth Adroddiad hunanasesu egwyddor datblygu cynaliadwy er 
  Economaidd yn atal twf pellach yn y drafft Ceredigion mwyn sicrhau bod anghenion y 
  bwlch cynhyrchiant Asesu llesiant lleol presennol yn cael eu diwallu heb 

 Creu cymunedau gofalgar ac iach  gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
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• Mae cefnogi pob dysgwr yn helpu i 
roi gwell cyfleoedd dysgu a gyrfa 
iddynt 

• Bydd gweithio i godi lefelau incwm 
ledled y Sir yn helpu i atal tlodi 
mewn gwaith 

• Mae cefnogi pobl drwy'r Cynllun 
Gostyngiad Treth Cyngor neu 
Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn 
elfennau allweddol o gymorth 
ariannol i aelwydydd trwy'r argyfwng 
costau byw ac wrth atal eu sefyllfa  
rhag gwaethygu.  

Darparu'r dechrau gorau mewn 
bywyd a galluogi Dysgu o bob 
oedran  
• Mae'r Model Gydol Oes yn darparu 

dull cydgysylltiedig o ofal 
cymdeithasol er mwyn atal, lleihau 
neu oedi'r angen am gefnogaeth 
barhaus, a chaniatáu i bobl aros yn 
eu cartrefi eu hunain 

• Mae atal digartrefedd a hybu 
annibyniaeth yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth i'r Cyngor a dyma'r 
ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael 
â digartrefedd 

• Mae datblygu'r Canolfannau Llesiant 
yn cefnogi'r uchelgais i greu 
cymunedau iach  

Creu cymunedau cynaliadwy, 
gwyrddach a chysylltiadau da  
• Mae'r amcan cyntaf yn canolbwyntio 

ar atal effaith bellach ar yr 

amgylchedd, yn enwedig lleihau 
 

 

 

dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu 

hunain. 
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 allyriadau carbon, ond hefyd yr   

 effaith ar fioamrywiaeth ar draws y   

 Sir   

 •  Mae teithio llesol yn rhan allweddol   

 o strategaeth Ceredigion i wella   

 iechyd a lles, a thrwy hynny atal   

 problemau cysylltiedig ag iechyd yn   

 y dyfodol   

 •  Mae cynnal cysylltiadau wedi dod i'r   

 amlwg dros y ddwy flynedd   

 ddiwethaf, a bydd buddsoddi mewn   

 cysylltedd yn helpu i greu   

 cymunedau cryfach a mwy gwydn   
    

Integreiddio Datblygwyd y Strategaeth Gorfforaethol Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog’ o'r 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, ddrafft i sicrhau y gall pob gwasanaeth Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddiwyd i sicrhau 
yr economi, yr amgylchedd a wneud cyfraniad at yr Amcanion Strategaeth Ariannol bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod Llesiant Corfforaethol. Mae'r Amcanion Tymor Canolig eu dangos 
pob un ohonynt ar ei ennill Llesiant Corfforaethol drafft yn cael eu Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 

 cyd-gysylltu a bydd gwasanaethau'n Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 Medi 
 cryfhau cydweithio er mwyn gweithio Cynllun Strategol 2022 

 tuag at eu cyflawni. Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
 

Hybu'r Economi, cefnogi Busnes a 
Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 

 Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

 galluogi cyflogaeth Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
 •  Mae'r Strategaeth Economaidd yn Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
 darparu gweledigaeth gyffredin a Strategaeth Gydol Oes a Dyfodol, yn benodol nodi sut y gallwn 
 chamau gweithredu ar gyfer Llesiant wneud y mwyaf o'n cyfraniad at y 
 datblygu'r economi leol a bydd yr Cynllun Rheoli Carbon nodau llesiant cenedlaethol a hefyd 
 ymyriadau sydd wedi’u cynnwys yn Cyfrifiad 2021 sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
 cael eu cyflawni gan amrywiaeth o Adroddiad hunanasesu egwyddor datblygu cynaliadwy er 
 bartneriaid a rhanddeiliaid dros y 15 drafft Ceredigion mwyn sicrhau bod anghenion y 
 mlynedd nesaf Asesu llesiant lleol presennol yn cael eu diwallu heb 
 •  Strategaethau twf economaidd  gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
 wedi'u hintegreiddio â darpariaeth   
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gwasanaethau eraill, gan gynnwys  
addysg, sgiliau, cynllunio a seilwaith  

Creu cymunedau gofalgar ac iach  
• Gwell sgiliau a swyddi yn cynyddu 

lefelau incwm ac felly'n caniatáu i'r 
economi leol dyfu 

• Mae Rhaglen Arfor i gefnogi a 
chryfhau'r cysylltiadau rhwng twf 
economaidd a'r iaith Gymraeg hefyd 
yn cryfhau pob un o bedair piler lles 
(economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol)  

Darparu'r dechrau gorau mewn 
bywyd a galluogi Dysgu o bob 
oedran  
• Cydweithio cyhoeddus a phreifat er 

mwyn sicrhau'r cyfraniad mwyaf 
posibl i'r Gymru iachach a nodau 
eraill 

• Mae cefnogi lles corfforol ac 
emosiynol pobl yn effeithio ar yr holl 
Nodau Llesiant cenedlaethol ac yn 
helpu i adeiladu cymunedau cryfach 
a mwy gwydn  

Creu cymunedau cynaliadwy, 
gwyrddach a chysylltiadau da  
• Mae datgarboneiddio, gwella iechyd 

y Sir drwy annog teithio llesol, a 

gwella cysylltedd yn arwain at 

fanteision clir i uchafu ein cyfraniad 

at yr holl nodau llesiant  

 

 

dyfodol i gyflawni eu hanghenion 

eu hunain. 
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3. NODAU LLESIANT: Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu 

i gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod 

arall.  
 Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? Pa dystiolaeth sydd Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
  Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu gennych i ategu’r farn (eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
  negyddol. hon? negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 

    egwyddor hon? 
 3.1. Cymru lewyrchus Mae'r holl Amcanion Llesiant Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog’ o'r 
 Defnyddio adnoddau mewn modd Corfforaethol yn nodi pwysigrwydd Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddiwyd i sicrhau 
 effeithlon, datblygu poblogaeth datblygu'r economi leol yng Strategaeth Ariannol bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
 fedrus ac addysgiedig, creu Ngheredigion. Yn benodol, nod yr Tymor Canolig eu tystiolaethu 
 cyfoeth, darparu swyddi uchelgeisiau o dan Hwb i'r Economi, Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
  Cefnogi Busnesau a Galluogi Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
  Cyflogaeth i dyfu'r economi leol, Cynllun Strategol Medi 2022 

  cefnogi busnesau newydd a lleol, creu Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
  swyddi â chyflogau uwch a sgiliau, Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
  gwella cysylltedd, mynd i'r afael â thlodi Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

  a chefnogi dysgu. Bydd y cyfuniad o'r Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
  rhain yn cefnogi Ceredigion a Chymru Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
  lewyrchus. Yn benodol, yr uchelgeisiau Strategaeth Gydol Oes a Dyfodol, yn benodol nodi sut y 
  yr ydym yn bwriadu ymgymryd â nhw i Llesiant gallwn wneud y mwyaf o'n cyfraniad 
  gyflawni hyn yw: Cynllun Rheoli Carbon at y nodau llesiant cenedlaethol a 
   Cyfrifiad 2021 hefyd sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
  •   Cynnydd Bargen Twf £110m Adroddiad hunanasesu egwyddor datblygu cynaliadwy er 
  Canolbarth Cymru drafft Ceredigion mwyn sicrhau bod anghenion y 
  •   Cefnogi busnesau lleol wrth iddynt Asesu llesiant lleol presennol yn cael eu diwallu heb 

  adfer o COVID-19  gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
  •   Cefnogi busnesau newydd ta’r rhai  dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu 

  sy’n tyfu yn y Sir  hunain. 
  •   Creu cyfleoedd gwaith newydd i   

  bobl ifanc medrus   

  •   Hyrwyddo cyfle cyfartal mewn   

  cyflogaeth   

  •   Sicrhau twf economaidd cynaliadwy   
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 •   Dilyn y Cynllun Datblygu Lleol   

 •   Blaenoriaethu cynnyrch a chadwyni   

  cyflenwi o ffynonellau lleol   

 •   Gwella band eang 4G   

 •   Ariannu teg o fewn rhaglen Arfor   

 • Gwella cysylltedd digidol,   

  trafnidiaeth ac ynni   

 •   Taclo tlodi yng Ngheredigion   

 •   Cefnogi rhieni sy'n gweithio yng   

  Ngheredigion   

 •   Gwella darpariaeth sgiliau a   

  chyfleoedd dysgu i bobl 16+ oed   

 •   Datblygu prentisiaethau yn y Sir   

  ymhellach   
3.2. Cymru gydnerth Mae pob un o'r Amcanion Llesiant Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog’ o'r 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac Corfforaethol yn cydnabod Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddiwyd i sicrhau 
ecosystemau sy’n ategu pwysigrwydd cynaladwyiaeth a Strategaeth Ariannol bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i diogelu'r amgylchedd ar gyfer Tymor Canolig eu dangos 
newid (e.e. newid hinsawdd) cenedlaethau'r dyfodol. Yn benodol, Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 

 nod Amcan Creu Cymunedau Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
 Cynaliadwy, Gwyrddach a Cynllun Strategol Medi 2022 

 Chysylltiadau Da yw cyflawni targed Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
 carbon sero-net erbyn 2030, gwella Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
 bioamrywiaeth a chreu'r seilwaith i Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

 gefnogi dulliau mwy gwyrdd a glanach Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
 o gludo ac ynni. Bydd y cyfuniad o'r Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
 rhain yn cefnogi Ceredigion a Chymru Strategaeth Gydol Oes a Dyfodol, yn benodol nodi sut y 
 wydn. Yn benodol, y camau yr ydym yn Llesiant gallwn wneud y mwyaf o'n cyfraniad 
 bwriadu ymgymryd â nhw er mwyn Cynllun Rheoli Carbon at y nodau llesiant cenedlaethol a 
 cyflawni hyn yw: Cyfrifiad 2021 hefyd sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
 • Blaenoriaethu lleihau allyriadau Adroddiad hunanasesu egwyddor datblygu cynaliadwy er 
  carbon a dilyn ein nod o ddod yn drafft Ceredigion mwyn sicrhau bod anghenion y 
  Gyngor Carbon Sero Net erbyn Asesu llesiant lleol presennol yn cael eu diwallu heb 

  2030  gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
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 •   Adeiladu ar berfformiad rhagorol  dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu 

 Ceredigion mewn rheoli gwastraff  hunain. 

 ac ailgylchu   

 •   Pontio tuag at fflyd gorfforaethol   

 Cerbydau Allyriadau Isel iawn   

 •   Pwyso am ddatrysiad brys i'r mater   

 ffosffadau sy'n atal adeiladu yn   

 Nyffryn Teifi   

 •   Chwilio am atebion i lifogydd yn   

 Nyffryn Teifi   

 •   Ceisio cyllid ar gyfer   

 amddiffynfeydd arfordirol yn   

 Aberaeron ac Aberystwyth a   

 datblygu cynigion ar gyfer cam   

 nesaf cynllun amddiffyn arfordirol y   

 Borth ac ar gyfer ffrynt Llangrannog   

 •   Gwella a diogelu bioamrywiaeth ar   

 gyfer cenedlaethau'r dyfodol   

 •   Cyflawni buddsoddiad ysgolion ar   

 draws y Sir, gan gynnwys yr   

 estyniad 3 llawr carbon net sero yn   

 Ysgol Uwchradd Aberteifi   
3.3. Cymru iachach Mae'r holl Amcanion Llesiant Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer ‘trionglog’ o'r 
Mae llesiant corfforol a meddyliol Corfforaethol yn nodi pwysigrwydd Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddiwyd i sicrhau 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl gwella iechyd a lles corfforol a Strategaeth Ariannol bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar meddyliol pobl yng Ngheredigion. Nod Tymor Canolig eu tystiolaethu 

iechyd y Cyngor yw gwella lles drwy'r Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
 uchelgeisiau canlynol yn y Creu Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
 Cymunedau Gofalgar ac Iach ac yn y Cynllun Strategol Medi 2022 

 Darparu'r Dechrau Gorau mewn Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
 Bywyd: Ceredigion wedi eu hystyried a lle bo angen 
 •   Darparu ar gyfer anghenion gofal Cynllun Rheoli Asedau gwelliannau wedi eu gwneud. 

 nyrsio ein poblogaeth Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 

  Sir Ceredigion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
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• Cyflwyno'r Rhaglen Llesiant Gydol 

Oes  
• Lansio Canolfannau llesiant ledled 

y sir 

• Dilyn mentrau i hyfforddi a recriwtio 

staff gofal cymdeithasol 

• Symud ymlaen gyda’r cynllun gofal 
ychwanegol Cylch Caron yn 
Nhregaron  

• Croesawi a chefnogi ffoaduriaid  
• Datblygu cynllun seibiannau 

gofalwyr a chefnogi'r dyhead o greu 
Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i 
Gymru 

• Cefnogi cyfleusterau iechyd 

meddwl cymunedol 
• Annog pobl i fod yn egnïol yn 

gorfforol er mwyn iddyn nhw allu 

elwa ar iechyd a lles cadarnhaol  
• Datblygu cynllun gwella ar gyfer 

darparu cyfleusterau strategol i 
gynyddu lefelau gweithgarwch 
corfforol yn y sir 

• Gwella rôl Cysylltwyr Cymunedol i 
gefnogi datblygiad cymunedau 
gwydn  

• Datblygu digwyddiadau cyfranogiad 
pellach er mwyn sicrhau bod gan 
gymunedau lais  

• Cefnogi Cyngor Ieuenctid 

Ceredigion fel fforwm ar gyfer plant 

a phobl ifanc 
 

 

 

Strategaeth Gydol Oes 
a Llesiant 
Cynllun Rheoli Carbon 

Cyfrifiad 2021 

Adroddiad hunanasesu 

drafft Ceredigion Asesu 

llesiant lleol 

 

 

Dyfodol, yn benodol nodi sut y 
gallwn wneud y mwyaf o'n 
cyfraniad at y nodau llesiant 
cenedlaethol a hefyd sicrhau ein 
bod yn defnyddio'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy er mwyn 

sicrhau bod anghenion y presennol 
yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu 
ar allu cenedlaethau'r dyfodol i 
gyflawni eu hanghenion eu hunain. 

T
udalen 89



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

 •   Datblygu sgiliau, gwybodaeth a   

 hyder Plant a Phobl Ifanc i fod yn   

 egnïol yn gorfforol   

 •   Cefnogi darpariaeth Prydau Ysgol   

 am Ddim i ddisgyblion ysgol   

 gynradd   

 •   Cefnogi darpariaeth gofal plant am   

 ddim i bob plentyn dwyflwydd oed   

 •   Cefnogi datblygiad cyfleusterau   

 Theatr Felinfach   

 •   Sicrhau bod Anghenion Dysgu   

 Ychwanegol a nodwyd ar gyfer yr   

 holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi'n   

 briodol i ddod yn unigolion   

 annibynnol a bodlon   

 •   Rhoi cymorth i ysgolion er mwyn   

 gweithredu'r cwricwlwm newydd i   

 Gymru yn llwyddiannus   

 •   Datblygu Strategaeth Ddiwylliant a   

 Strategaeth Ecwiti i gefnogi lles   

 ysgolion a chymunedol   

 •   Gwella'r ystod o opsiynau gofal a   

 chymorth ar gyfer plant a phobl   

 ifanc sy'n derbyn gofal   

 •   Cefnogi mwy o ddarpariaeth ar   

 gyfer cerdded a beicio   
3.4. Cymru o gymunedau Mae'r Cyngor yn hynod ymwybodol o'r Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog' o'r 
cydlynus angen i barhau i gryfhau cydlynu Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddiwyd i sicrhau 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a cymunedau ac yn cynnwys nifer o Strategaeth Ariannol bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
diogel sydd â chysylltiadau da gamau i helpu i gyflawni hyn, yn Tymor Canolig eu dangos 

 enwedig mewn perthynas â Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 

 chysylltiadau cymunedau. Dyma nhw: Strategaeth Economaidd gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
 •   Gweithio gyda rhanddeiliaid i  Medi 2022 

 gefnogi a chynnal y rhwydwaith   
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 trafnidiaeth gyhoeddus, a nodi Cynllun Strategol •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
 cyllid/gwella lle bo hynny'n briodol Cymraeg mewn Addysg wedi eu hystyried a lle bo angen 
 •   Parhau i archwilio, cynnal ac Ceredigion gwelliannau wedi eu gwneud. 
 atgyweirio'r rhwydwaith priffyrdd yn Cynllun Rheoli Asedau •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
 amodol ar y cyllid sydd ar gael Rhaglen Gyfalaf Cyngor Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
 •   Sicrhau mwy o arian ar gyfer Sir Ceredigion Dyfodol, yn benodol nodi sut y 
 darparu ystod eang o welliannau Strategaeth Gydol Oes a gallwn wneud y mwyaf o'n cyfraniad 
 teithio llesol Llesiant at y nodau llesiant cenedlaethol a 

 •   Ymgyrchu dros lwybrau teithio llesol Cynllun Rheoli Carbon hefyd sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
 wrth ochr holl hyd ein cefnffyrdd Cyfrifiad 2021 egwyddor datblygu cynaliadwy er 

 •   Pwyso am gynnwys ein trefi llai a'n Adroddiad hunanasesu mwyn sicrhau bod anghenion y 
 hardaloedd gwledig ym meini prawf drafft Ceredigion presennol yn cael eu diwallu heb 
 Llywodraeth Cymru o ariannu Asesu llesiant lleol gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
 llwybrau teithio llesol.  dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu 

 •   Ei gwneud yn haws i bobl adael eu  hunain. 
 ceir gartref, a thrwy hynny leihau   

 allyriadau carbon drwy wthio am   

 gynnwys ein trefi llai a'n hardaloedd   

 gwledig yn amcanion Llywodraeth   

 Cymru o blaid ariannu llwybrau   

 teithio llesol.   

 •   Cefnogi'r gwasanaeth ar-alw   

 Bwcabus yn ein cymunedau   

 gwledig   

 •   Cyflwyno achos cryf dros unrhyw   

 uchelgeisiau gan Lywodraeth   

 Cymru i fasnachfreintio llwybrau   

 trafnidiaeth cyhoeddus, i gynnwys   

 cwmnïau bysiau bach lleol   

 •   Gwella rôl Cysylltwyr Cymunedol i   

 gefnogi datblygiad cymunedau   

 gwydn   
3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel Wrth ddatblygu'r Amcanion Llesiant Strategaeth Gorfforaethol •   Cynnal ymarfer 'trionglog' o'r 

fyd-eang Corfforaethol mae'r Cyngor wedi Ddrafft dystiolaeth a ddefnyddiwyd i sicrhau 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

 Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd- ystyried Asesiad Ceredigion o Les  Strategaeth Ariannol  bod yr amcanion a nodwyd yn cael 
 eang wrth ystyried llesiant Lleol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu  Tymor Canolig  eu tystiolaethu 
 cymdeithasol, economaidd ac gwneud cyfraniad cadarnhaol i  Cynllun y Gweithlu •   Ymgynghoriad cyhoeddus llawn a 
 amgylcheddol lleol lles byd-eang. Y camau mwyaf  Strategaeth Economaidd  gynhaliwyd rhwng 24 Awst a 30 
  gweladwy y mae'r Cyngor yn bwriadu  Cynllun Strategol  Medi 2022 
  eu cymryd yw parhau i symud tuag at  Cymraeg mewn Addysg •   Mae pob ymateb i'r ymgynghoriad 
  fod yn Gyngor carbon sero -net erbyn  Ceredigion  wedi eu hystyried a lle bo angen 
  2030 ac mae'r Strategaeth ddrafft yn  Cynllun Rheoli Asedau  gwelliannau wedi eu gwneud. 

  cynnwys nifer o gamau fydd yn cael eu  Rhaglen Gyfalaf Cyngor •   Datblygu'r amcanion drwy lens 
  cymryd i gyflawni hynny.  Sir Ceredigion  Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
       Strategaeth Gydol Oes a  Dyfodol, yn benodol nodi sut y 
  •   Dilyn ein nod o ddod yn gyngor  Llesiant  gallwn wneud y mwyaf o'n cyfraniad 
  carbon sero net erbyn 2030  Cynllun Rheoli Carbon  at y nodau llesiant cenedlaethol a 
  •   Pob ysgol newydd a adeiladwyd i  Cyfrifiad 2021  hefyd sicrhau ein bod yn defnyddio'r 
  gyflawni safon ‘BREEAM Excellent’  Adroddiad hunanasesu  egwyddor datblygu cynaliadwy er 
  •   Rhesymoli stoc adeiladu'r Cyngor  drafft Ceredigion  mwyn sicrhau bod anghenion y 

  er mwyn arbed carbon ac  Asesu llesiant lleol  presennol yn cael eu diwallu heb 
  adnoddau ymhellach       gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r 
  •   Gwella a diogelu bioamrywiaeth ar       dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu 

  gyfer cenedlaethau'r dyfodol       hunain. 
  •   Datblygu sgiliau arwain o fewn ein             

  Plant a'n Pobl Ifanc cyn gynted â             

  phosib               

               

 3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal    Disgrifiwch pam y bydd yn   Pa dystiolaeth sydd gennych i   Pa gam (gamau) allwch chi ei  
 Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth   cael effaith    ategu’r farn hon?      gymryd (eu cymryd) i liniaru  

 beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau   gadarnhaol/negyddol neu fawr         unrhyw effeithiau negyddol  

 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 

  ddim effaith o gwbl.          neu i gyfrannu’n well at yr  
              egwyddor hon?  

 grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr   Gan ddefnyddio eich tystiolaeth,   
Mae’n hollbwysig casglu data a 

    
 ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella.    ystyriwch yr effaith ar bob un o’r     Gall y camau hyn gynnwys amryw   

Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
    

thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
   

   grwpiau gwarchodedig. Bydd      o gamau cadarnhaol a fydd yn  

 grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf   angen i chi ystyried a yw’r grwpiau   AEI. Dylech ystyried pwy sy’n   sicrhau bod modd i’r sefydliad drin  
 Cydraddoldeb 2010? Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a   hyn yn cael mynediad cyfartal at y   defnyddio’r gwasanaeth neu bwy   unigolion yn unol â’u hanghenion,  
 ganlyn: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 

  gwasanaeth, neu a oes angen  
 sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os  

 hyd yn oed os bydd hynny’n     

na fyddwch yn defnyddio data nac 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

 neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu  iddyn nhw gael y gwasanaeth  yn ymgysylltu os ydych yn  golygu ei fod yn trin rhai pobl yn  
              

 

 

 

 bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth.  mewn ffordd wahanol i bobl eraill  bwriadu cyflwyno newid, gallai fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 

   oherwydd eu nodweddion  penderfyniadau wynebu her  iddyn nhw gael canlyniad da.  
    gwarchodedig? Nid yw’n  gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r  Gallech hefyd gymryd camau i  

 Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd  dderbyniol dweud yn syml y bydd  blwch cynnwys yn y templed  bennu unrhyw fylchau yn y data  

 Cydraddoldeb      y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i  hwn. Dylech hefyd ystyried y  neu gamau i ymgysylltu â’r rheini  

         bawb. Dylech ddangos eich bod  canllawiau cyffredinol.  y bydd y cynnig yn effeithio arnynt  
         wedi ystyried yr holl dystiolaeth      neu y mae’n debygol o effeithio  

         sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw      arnynt. Mae angen cyplysu’r  

         fylchau neu anghyfartaledd a      camau hyn ag adran 4 yn y  

         ddaeth i’r amlwg.      templed hwn.  

 Oedran      Nod y Strategaeth  Strategaeth Gorfforaethol  • Ymgynghoriad cyhoeddus 
 Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael  Gorfforaethol newydd yw  Ddrafft   llawn a gynhaliwyd rhwng 
 effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd  gwella lles ac ansawdd bywyd  Strategaeth Economaidd   24 Awst a 30 Medi 2022 

 eu hoedran? (Ticiwch)     pob preswylydd yn y Sir, a  Adroddiad hunanasesu drafft  • Dadansoddi'r 
 Plant a phobl  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  lleihau anghydraddoldeb ar  Ceredigion   ymgynghoriad cyhoeddus 

 ifanc hyd at    ddim  gyfer yr holl nodweddion  Asesu llesiant lleol   gan nodwedd 
 18 oed  ✓     gwarchodedig.  Deddf Cydraddoldeb 2010   warchodedig 
 Pobl 18-50  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

Bydd pob defnyddiwr 

     • Asesiad rheolaidd o 

      ddim        gyflawni'r Amcanion 

    ✓     gwasanaeth yn cael ei drin       Llesiant Corfforaethol 
 Pobl hŷn 50+  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  gyda pharch beth bynnag fo'u       drwy'r Adroddiad 

      ddim  hil, lliw, crefydd, ethnigrwydd,       Hunanasesu newydd 
    ✓     rhyw, oedran, anabledd,      • Asesiad rheolaidd o 
         cenedligrwydd, statws       Gynlluniau Busnes drwy'r 
         priodasol, beichiogrwydd a       Bwrdd Perfformiad 
         mamolaeth, cyfeiriadedd       Chwarterol 

         rhywiol neu ailbennu rhywedd.      • Cyhoeddi'r Strategaeth 
         

Dyma rai o'r camau mwyaf 
      Ymgysylltu a 

               Chyfranogiad newydd 
         gweladwy fydd yn cael effaith      • Ymgysylltu'n rhagweithiol          

gadarnhaol ar bobl oherwydd 
     

               â nodweddion          

eu hoedran: 
      

               gwarchodedig mewn 
         

•   Datblygu a chyhoeddi 
      ymgynghoriadau 

               corfforaethol 

         Cynllun Cydraddoldeb         
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Strategol Ceredigion 2024-  

2028  

• Gwella darpariaeth sgiliau 
a chyfleoedd dysgu i bobl 
16+ oed  

• Datblygu prentisiaethau yn 
y Sir ymhellach  

• Creu cyfleoedd gwaith 
newydd i bobl ifanc 
medrus  

• Darparu ar gyfer 
anghenion gofal nyrsio ein 
poblogaeth  

• Symud ymlaen gyda’r 
cynllun gofal ychwanegol 
Cylch Caron yn Nhregaron  

• Cyflawni buddsoddiad 
ysgolion ar draws y Sir, 
gan gynnwys yr estyniad 3 
llawr net sero yn Ysgol 
Uwchradd Aberteifi  

• Sicrhau bod y disgyblion 
yn gyfathrebwyr hyderus 
yn y Gymraeg a'r Saesneg 
erbyn diwedd Cyfnod 
Allweddol 2 (blwyddyn 6)  

• Cefnogi Cyngor Ieuenctid 
Ceredigion fel fforwm ar 
gyfer plant a phobl ifanc  

• Datblygu sgiliau, 
gwybodaeth a hyder Plant 
a Phobl Ifanc i fod yn 
egnïol yn gorfforol  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol  
 

 

• Datblygu sgiliau arwain o  

fewn ein Plant a'n Pobl 
Ifanc cyn gynted â phosib  

• Cefnogi darparu Prydau 
Ysgol am Ddim i 
ddisgyblion ysgol gynradd  

• Cefnogi darparu gofal 
plant am ddim i bob 
plentyn dwyflwydd oed  

• Taclo tlodi yng 
Ngheredigion  

 

Anabledd  

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 

effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 

eu hanabledd? (Ticiwch)  
 Nam ar y Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 clyw   ddim  

  ✓    

 Nam Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 corfforol   ddim  

  ✓    

 Nam ar y Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 golwg   ddim  

  ✓    

 Anabledd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 dysgu   ddim  

  ✓    

 Salwch Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 hirdymor   ddim  

  ✓    

      
 Iechyd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 meddwl   ddim  

  ✓    

 

Nod y Strategaeth 
Gorfforaethol newydd yw 
gwella lles ac ansawdd 
bywyd pob preswylydd yn y 
Sir, a lleihau 
anghydraddoldeb ar gyfer yr 
holl nodweddion 
gwarchodedig. 
 

Bydd pob defnyddiwr 

gwasanaeth yn cael ei drin 
gyda pharch yn beth bynnag 
fo'u hil, lliw, crefydd, 

ethnigrwydd, rhyw, oedran, 
anabledd, cenedligrwydd, 
statws priodasol, 

beichiogrwydd a mamolaeth, 
cyfeiriadedd rhywiol neu 

ailbennu rhywedd. 
 

Dyma rai o'r camau mwyaf 

gweladwy fydd yn cael effaith 
 

 

Strategaeth Gorfforaethol 
Ddrafft 
Strategaeth Economaidd 
Adroddiad hunanasesu drafft 
Ceredigion 
Asesu llesiant lleol 
Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 

24 Awst a 30 Medi 2022 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Arall  

 

 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr gadarnhaol ar bobl oherwydd 

  ddim eu hanabledd: 
✓   • Datblygu a chyhoeddi 

    Cynllun Cydraddoldeb 
    Strategol Ceredigion 

    2024-2028 
   • Hyrwyddo cyfle cyfartal 

    mewn cyflogaeth 
   • Taclo tlodi yng 

    Ngheredigion 
   • Darparu ar gyfer 
    anghenion gofal nyrsio ein 

    poblogaeth 
   • Cyflwyno'r Rhaglen 

    Llesiant Gydol Oes 
   • Lansio Canolfannau 

    llesiant ledled y sir 
   • Symud ymlaen gyda 
    chynllun gofal ychwanegol 
    Cylch Caron yn 

    Nhregaron 
   • Cefnogi cyfleusterau 

    iechyd meddwl cymunedol 
   • Sicrhau bod Anghenion 
    Dysgu Ychwanegol a 
    nodwyd ar gyfer yr holl 
    ddysgwyr a nodwyd yn 
    cael eu cefnogi'n briodol i 
    ddod yn unigolion 

    annibynnol a bodlon  
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Trawsrywiol  

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 

effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 

drawsrywiol? (Ticiwch) 
 
 
 
 
 

 

 Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

      

 

 

Nod y Strategaeth 

Gorfforaethol newydd yw 

gwella lles ac ansawdd bywyd 

pob preswylydd yn y Sir, a 

lleihau anghydraddoldeb ar 

gyfer yr holl nodweddion 

gwarchodedig. 
 

Bydd pob defnyddiwr 

gwasanaeth yn cael ei drin 
gyda pharch beth bynnag fo'u 

hil, lliw, crefydd, ethnigrwydd, 
rhyw, oedran, anabledd, 
cenedligrwydd, statws 

priodasol, beichiogrwydd a 
mamolaeth, cyfeiriadedd 

rhywiol neu ailbennu rhywedd. 
 

Dyma rai o'r camau mwyaf 
gweladwy fydd yn cael 
effaith gadarnhaol ar bobl:  
• Datblygu a chyhoeddi 

Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol Ceredigion 2024-
2028  

• Hyrwyddo cyfle cyfartal 

mewn cyflogaeth 

• Lansio Canolfannau 

llesiant ledled y sir 
 

 

 

Strategaeth Gorfforaethol 
Ddrafft 
Strategaeth Economaidd 
Adroddiad hunanasesu 
drafft Ceredigion 
Asesu llesiant lleol 
Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 24 

Awst a 30 Medi 2022 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Priodas neu bartneriaeth sifil  

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 

effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas 

neu bartneriaeth sifil? (Ticiwch) 
 

 

 Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    
      

 Partneriaeth Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 sifil   ddim  

  ✓    

      

 

 

Nod y Strategaeth 

Gorfforaethol newydd yw 

gwella lles ac ansawdd bywyd 

pob preswylydd yn y Sir, a 

lleihau anghydraddoldeb ar 

gyfer yr holl nodweddion 

gwarchodedig. 
 

Bydd pob defnyddiwr 
gwasanaeth yn cael ei drin 
gyda pharch beth bynnag fo'u 
hil, lliw, crefydd, ethnigrwydd, 
rhyw, oedran, anabledd, 
cenedligrwydd, statws 
priodasol, beichiogrwydd a 
mamolaeth, cyfeiriadedd 
rhywiol neu ailbennu 
rhywedd. 
 

Rhai o'r camau mwyaf 
gweladwy fydd yn cael 
effaith gadarnhaol ar bobl 
oherwydd eu priodas neu 
bartneriaeth sifil:  
• Datblygu a chyhoeddi 

Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol Ceredigion 

2024-2028  
• Hyrwyddo cyfle cyfartal 

mewn cyflogaeth 

• Lansio Canolfannau 

llesiant ledled y sir 
 

 

 

Strategaeth 
Gorfforaethol Ddrafft 
Strategaeth Economaidd 
Adroddiad hunanasesu 
drafft Ceredigion 
Asesu llesiant lleol 
Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 24 

Awst a 30 Medi 2022 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth  Nod y Strategaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael Gorfforaethol newydd yw 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd gwella lles ac ansawdd 

neu famolaeth? (Ticiwch)   bywyd pob preswylydd yn y 
Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr Sir, a lleihau 

   ddim anghydraddoldeb ar gyfer yr 

 ✓   holl nodweddion 
Mamolaeth Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr gwarchodedig. 

   ddim 
Bydd pob defnyddiwr  ✓   

    gwasanaeth yn cael ei drin 
    gyda pharch beth bynnag 
    fo'u hil, lliw, crefydd, 
    ethnigrwydd, rhyw, oedran, 
    anabledd, cenedligrwydd, 
    statws priodasol, 
    beichiogrwydd a mamolaeth, 
    cyfeiriadedd rhywiol neu 

    ailbennu rhywedd. 

    Rhai o'r camau mwyaf 
    gweladwy a fydd yn cael 
    effaith gadarnhaol ar bobl 
    oherwydd 

    beichiogrwydd/mamolaeth: 
    • Datblygu a chyhoeddi 
     Cynllun Cydraddoldeb 
     Strategol Ceredigion 

     2024-2028 
    • Hyrwyddo cyfle cyfartal 

     mewn cyflogaeth 
    • Lansio Canolfannau 

     llesiant ledled y sir  

 

 

Strategaeth 
Gorfforaethol Ddrafft 
Strategaeth Economaidd 
Adroddiad hunanasesu 
drafft Ceredigion 
Asesu llesiant lleol 
Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 24 

Awst a 30 Medi 2022 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

 Hil    Nod y Strategaeth Strategaeth Gorfforaethol 
 Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael Gorfforaethol newydd yw Ddrafft 

 effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch) gwella lles ac ansawdd Strategaeth Economaidd 
 Gwyn  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr bywyd pob preswylydd yn y Adroddiad hunanasesu drafft 

     ddim Sir, a lleihau Ceredigion 

   ✓   anghydraddoldeb ar gyfer yr Asesu llesiant lleol 
 Grwpiau  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr holl nodweddion Deddf Cydraddoldeb 2010 

 ethnig    ddim gwarchodedig.  
 cymysg / aml-  ✓   

Bydd pob defnyddiwr 
 

 ethnig      

      gwasanaeth yn cael ei drin  
 Asiaidd /  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr gyda pharch beth bynnag  

 Asiaidd    ddim fo'u hil, lliw, crefydd,  

 Prydeinig  ✓   ethnigrwydd, rhyw, oedran,  
 Du /  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr anabledd, cenedligrwydd,  

 Affricanaidd /    ddim statws priodasol,  
 Caribïaidd /  ✓   beichiogrwydd a mamolaeth,  

 Du Prydeinig     cyfeiriadedd rhywiol neu  
 Grwpiau  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr ailbennu rhywedd.  

 ethnig eraill    ddim 
Dyma rai o'r camau mwyaf 

 
   ✓    

      gweladwy fydd yn cael effaith  

      gadarnhaol ar bobl oherwydd  

      eu hoedran:  

      • Datblygu a chyhoeddi  

       Cynllun Cydraddoldeb  

       Strategol Ceredigion  

       2024-2028  

      • Hyrwyddo cyfle cyfartal  

       mewn cyflogaeth  

      • Lansio Canolfannau  

       llesiant ledled y sir  

      • Datblygu Strategaeth  

       Ddiwylliant a Strategaeth   

 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 

24 Awst a 30 Medi 2022 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI)  
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Ecwiti i gefnogi lles  
ysgolion a chymunedol  

• Croeso a chefnogi 
ffoaduriaid  

 

Crefydd neu ddim cred  

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 

effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 

gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 

(Ticiwch)  
 Cristnogion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Bwdhyddion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Hindŵiaid Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Dyneiddwyr Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Iddewon Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Mwslimiaid Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Sikhiaid Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

    ddim  

  ✓    

 Pobl heb Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr  

 gred   ddim  

  ✓    

 

Nod y Strategaeth 
Gorfforaethol newydd yw 
gwella lles ac ansawdd 
bywyd pob preswylydd yn y 
Sir, a lleihau 
anghydraddoldeb ar gyfer yr 
holl nodweddion 
gwarchodedig. 
 

Bydd pob defnyddiwr 
gwasanaeth yn cael ei drin 

gyda pharch beth bynnag fo'u 
hil, lliw, crefydd, ethnigrwydd, 
rhyw, oedran, anabledd, 

cenedligrwydd, statws 
priodasol, beichiogrwydd a 

mamolaeth, cyfeiriadedd 

rhywiol neu ailbennu 
rhywedd. 
 

Dyma rai o'r camau mwyaf 
gweladwy fydd yn cael 
effaith gadarnhaol ar bobl 
oherwydd eu crefydd, cred:  
• Datblygu a chyhoeddi 

Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol Ceredigion 

2024-2028 
 

 

Strategaeth 
Gorfforaethol Ddrafft 
Strategaeth Economaidd 
Adroddiad hunanasesu 
drafft Ceredigion 
Asesu llesiant lleol 
Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 24 

Awst a 30 Medi 2022  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

  Eraill Cadarnhaol Negyddol   Dim/Fawr  • Hyrwyddo cyfle cyfartal    

        ddim   mewn cyflogaeth    

    ✓      • Lansio Canolfannau    

           llesiant ledled y sir    

          • Datblygu Strategaeth    

           Ddiwylliant a Strategaeth    

           Ecwiti i gefnogi lles    

           ysgolion a chymunedol    
             

   Rhyw       Nod y Strategaeth Strategaeth Gorfforaethol Ymgynghoriad cyhoeddus 
  Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael  Gorfforaethol newydd yw Ddrafft llawn a gynhaliwyd rhwng 24 
  effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu  gwella lles ac ansawdd Strategaeth Economaidd Awst a 30 Medi 2022 

  fenywod? (Ticiwch)      bywyd pob preswylydd yn y Adroddiad hunanasesu drafft   
  Dynion  Cadarnhaol Negyddol   Dim/Fawr  Sir, a lleihau Ceredigion   

        ddim  anghydraddoldeb ar gyfer yr Asesu llesiant lleol   

    ✓      holl nodweddion Deddf Cydraddoldeb 2010   

  Menywod  Cadarnhaol Negyddol   Dim/Fawr  gwarchodedig.    
        

ddim 
 

Bydd pob defnyddiwr 

   

           
    ✓         

          gwasanaeth yn cael ei drin    

          gyda pharch beth bynag fo'u    

          hil, lliw, crefydd, ethnigrwydd,    

          rhyw, oedran, anabledd,    

          cenedligrwydd, statws    

          priodasol, beichiogrwydd a    

          mamolaeth, cyfeiriadedd    

          rhywiol neu ailbennu    

          rhywedd.     
 

Rhai o'r camau mwyaf 
gweladwy a fydd yn cael 
effaith gadarnhaol ar bobl 
oherwydd eu rhyw:  
• Datblygu a chyhoeddi 

Cynllun Cydraddoldeb 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Strategol Ceredigion  

2024-2028  

• Hyrwyddo cyfle cyfartal 
mewn cyflogaeth  

• Lansio Canolfannau 
llesiant ledled y sir  

• Datblygu Strategaeth 
Ddiwylliant a Strategaeth  

Ecwiti i gefnogi lles 
ysgolion a chymunedol  

 

Cyfeiriadedd rhywiol  

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 

effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 

gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch)  
  Pobl  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

  ddeurywiol    ddim 

    ✓   

  Dynion hoyw  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

      ddim 
    ✓   

  Menywod  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

  hoyw /    ddim 

  lesbiaid  ✓   
       

  Pobl  Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 

  heterorywiol    ddim 
    ✓   

       

 

Nod y Strategaeth  

Gorfforaethol newydd yw 
gwella lles ac ansawdd 
bywyd pob preswylydd yn y 
Sir, a lleihau 
anghydraddoldeb ar gyfer yr 
holl nodweddion 
gwarchodedig. 
 

Bydd pob defnyddiwr 

gwasanaeth yn cael ei drin 

gyda pharch beth bynnag 

fo'u hil, lliw, crefydd, 
ethnigrwydd, rhyw, oedran, 
anabledd, cenedligrwydd, 

statws priodasol, 
beichiogrwydd a mamolaeth, 

cyfeiriadedd rhywiol neu 
ailbennu rhywedd. 
 

Dyma rai o'r camau mwyaf 

gweladwy fydd yn cael effaith 

gadarnhaol ar bobl oherwydd 

eu cyfeiriadedd rhywiol:  

 

Strategaeth Gorfforaethol 
Ddrafft 
Strategaeth Economaidd 
Adroddiad hunanasesu drafft 
Ceredigion 
Asesu llesiant lleol 
Deddf Cydraddoldeb 2010 

 

Ymgynghoriad cyhoeddus 

llawn a gynhaliwyd rhwng 24 

Awst a 30 Medi 2022 T
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol  
 

 

• Datblygu a chyhoeddi 

Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol Ceredigion 

2024-2028  
• Hyrwyddo cyfle cyfartal 

mewn cyflogaeth 

• Lansio Canolfannau 

llesiant ledled y sir 

• Datblygu Strategaeth 

Ddiwylliant a Strategaeth 

Ecwiti i gefnogi lles 

ysgolion a chymunedol  
 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 

i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny.  
3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn: ● Dileu neu leihau anfantais ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran  

Mae'r holl Amcanion Llesiant Corfforaethol yn ceisio sefydlu Ceredigion a Chymru sy'n fwy cyfartal drwy sicrhau cyfleoedd cyfartal ar gyfer 
cyflogaeth, tai, addysg, ffyrdd iachach o fyw a chymunedau cynaliadwy, beth bynnag fo'u nodwedd warchodedig. Mae Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol y Cyngor yn nodi sut y bydd yn sicrhau bod gan drigolion a rhanddeiliaid yng Ngheredigion lais i ddylanwadu ar ddatblygiad polisïau a 
strategaethau a fydd yn effeithio ar eu bywydau. Un o'r camau yn y Strategaeth Gorfforaethol ddrafft o dan Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach yw 
diweddaru'r Strategaeth ar gyfer 2022-24 a fydd yn nodi'r camau yr ydym yn bwriadu eu cymryd i gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb. Mae nifer 
o gamau eraill yn y Strategaeth Gorfforaethol ddrafft a fydd hefyd yn helpu i ddileu neu leihau anfantais ac mae'r rhain yn: 
 

• Datblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion 2024-2028  
• Hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth  
• Gwella darpariaeth sgiliau a chyfleoedd dysgu i bobl 16+ oed  
• Datblygu prentisiaethau yn y Sir ymhellach  
• Creu cyfleoedd gwaith newydd i bobl ifanc medrus  
• Darparu ar gyfer anghenion gofal nyrsio ein poblogaeth  
• Symud ymlaen gyda’r cynllun gofal ychwanegol Cylch Caron yn Nhregaron  
• Cyflawni buddsoddiad ysgolion ar draws y Sir, gan gynnwys yr estyniad 3 llawr net sero yn Ysgol Uwchradd Aberteifi  
• Sicrhau bod y disgyblion yn gyfathrebwyr hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 6)  

T
udalen 104
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol  
 

 

• Cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm ar gyfer plant a phobl ifanc  
• Datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder Plant a Phobl Ifanc i fod yn egnïol yn gorfforol  
• Datblygu sgiliau arwain o fewn ein Plant a'n Pobl Ifanc cyn gynted â phosib  
• Cefnogi darparu Prydau Ysgol am Ddim i ddisgyblion ysgol gynradd  
• Cefnogi darparu gofal plant am ddim i bob plentyn dwyflwydd oed  
• Taclo tlodi yng Ngheredigion  
• Lansio Canolfannau llesiant ledled y sir  
• Datblygu Strategaeth Ddiwylliant a Strategaeth Ecwiti i gefnogi lles ysgolion a chymunedol  
• Croesawi a chefnogi ffoaduriaid 
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos: ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 
 
 

Mae'r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft a'r Amcanion Llesiant Corfforaethol arfaethedig yn nodi cyfres o gamau i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu 

ac erledigaeth anghyfreithlon. Does dim tystiolaeth eto o'u llwyddiant gan nad yw'r Strategaeth Gorfforaethol wedi ei chymeradwyo. Fodd bynnag, 

os caiff ei gymeradwyo, bydd y gwaith o gyflawni'r camau hyn yn cael eu hadolygu a'u hadrodd yn flynyddol drwy'r Adroddiad Hunan-Asesu 

newydd, ac addasiadau a wnaed, lle bo angen, i sicrhau bod y Cyngor yn cwrdd â'i Ddyletswydd Cydraddoldeb ac yn dileu gwahaniaethu 

anghyfreithlon. Un o'r camau allweddol i hyn fydd diweddaru a chyflwyno'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2022-24. 
 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach?  
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn : ● Mynd i’r afael â rhagfarn ● Hybu dealltwriaeth 
 

Mae'r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft a'r Amcanion Llesiant Corfforaethol arfaethedig yn nodi cyfres o gamau i hyrwyddo cysylltiadau da a 

chydlyniant cymunedol ehangach. Un o'r camau allweddol i hyn fydd diweddaru a chyflwyno'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 

2022-24, ond mae camau ar draws y pedwar Amcan Llesiant Corfforaethol sydd yn ceisio cael gwared ar anghydraddoldeb, mynd i'r afael â 

rhagfarn a hybu dealltwriaeth. Does dim tystiolaeth eto o'u llwyddiant gan nad yw'r Strategaeth Gorfforaethol wedi ei chymeradwyo. Y camau hyn 

yw: 
 

• Datblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ceredigion 2024-2028  
• Hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth  
• Gwella darpariaeth sgiliau a chyfleoedd dysgu i bobl 16+ oed  
• Datblygu prentisiaethau yn y Sir ymhellach  
• Creu cyfleoedd gwaith newydd i bobl ifanc medrus  
• Cyflawni buddsoddiad ysgolion ar draws y Sir, gan gynnwys yr estyniad 3 llawr net sero yn Ysgol Uwchradd Aberteifi  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol  
 

 

• Sicrhau bod y disgyblion yn gyfathrebwyr hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 6)  
• Cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm ar gyfer plant a phobl ifanc  
• Datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder Plant a Phobl Ifanc i fod yn egnïol yn gorfforol  
• Datblygu sgiliau arwain o fewn ein Plant a'n Pobl Ifanc cyn gynted â phosib  
• Cefnogi darparu Prydau Ysgol am Ddim i ddisgyblion ysgol gynradd  
• Cefnogi darparu gofal plant am ddim i bob plentyn dwyflwydd oed  
• Taclo tlodi yng Ngheredigion  
• Lansio Canolfannau llesiant ledled y sir  
• Datblygu Strategaeth Ddiwylliant a Strategaeth Ecwiti i gefnogi lles ysgolion a chymunedol  
• Croeso a chefnogi ffoaduriaid  
 
 

 

Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  

Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 

I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 

gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  
 

3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig?  

Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys. 
 

Datblygwyd y Strategaeth Gorfforaethol a'r Amcanion Llesiant Corfforaethol i daclo anfantais economaidd-gymdeithasol yn benodol a lleihau 

anghydraddoldeb fel rhan o ddyletswydd y Cyngor o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Datblygwyd yr Amcanion drwy dynnu ar dystiolaeth megis 

yr Asesiad o Les Lleol oedd yn amlygu tlodi, gan gynnwys tlodi mewn gwaith a thlodi plant, fel mater lleol a rhanbarthol allweddol ledled Gorllewin 

Cymru. Mae'rObjec tives newydd wedi'u pennu gyda hyn mewn golwg ac yn cynnwys nifer o gamau i leihau anfantais economaidd-gymdeithasol 

a lleihau anghydraddoldeb o bob math, ac felly'n cyfrannu at nod llesiant cenedlaethol Cymru sy'n fwy cyfartal. Rhestrir y camau hyn isod er 

mwyn cyfeirio atynt. 
 

Y brif ffynhonnell dystiolaeth yw Asesiad Ceredigion o Les Lleol a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020 gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ceredigion. Mae'r ddogfen hon yn nodi darlun cynhwysfawr o gyflwr llesiant yng Ngheredigion yn ôl pedair piler llesiant (Economaidd, 

Cymdeithasol, Amgylcheddol a Diwylliannol). Mae'r Asesiad yn ystyried anfantais a thlodi economaidd-gymdeithasol a gwnaeth y casgliadau 

canlynol:  
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• Mae costau byw yn cynyddu ac mae cysylltiad cryf rhwng tlodi ac iechyd tymor hwy.  
• Mae tlodi plant yng Ngheredigion yn uwch na'r cyfartaledd ac wedi gweld yr ail gynnydd uchaf yn genedlaethol ers 2014/15. Yng 

Ngheredigion mae 3,459 o blant yn byw mewn tlodi. Mae hwn yn fater rhanbarthol sy'n effeithio siroedd Caerfyrddin a Sir Benfro hefyd. 

• Mae'r data sydd ar gael yn awgrymu bod tlodi mewn gwaith ar gynnydd ac yn parhau i fod yn her allweddol i gartrefi, yn enwedig yng 

Ngogledd Aberystwyth, Aberteifi ac Aberporth a De Aberystwyth. 

• Tlodi yw un o'r heriau mwyaf i'r Sir o hyd. Enillion ac incwm isel, gofal plant fforddiadwy, gostyngiad Credyd Cynhwysol a chostau tai 

uchel/ fforddiadwyedd tai yw gyrwyr tlodi yng Ngheredigion. 
 

Mae'n bwysig nodi bod mynd i'r afael â thlodi eisoes yn flaenoriaeth gan y cyngor cyn datblygu'r Strategaeth Gorfforaethol newydd, ac fel rhan o 

Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion mae'r Cyngor yn cyfrannu at yr Is-Grŵp Tlodi sydd â'r dasg o gyflawni'r Strategaeth Mynd i'r Afael â 

Chaledi a ddatblygwyd ym mis Gorffennaf 2020 ac yn monitro tueddiadau mewn tlodi i helpu i arwain gwaith y Grŵp a'r camau sydd angen eu 

cymryd. Mae hwn wedi bod yn ffrwd waith parhaus ers sawl blwyddyn. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

 

Mae'r dystiolaeth yn cael ei chymryd o'r Strategaeth Gorfforaethol ddrafft. Rhestrir uchelgeisiau penodol y Strategaeth mewn perthynas â mynd 

i'r afael â thlodi a chaledi ehangach isod. Nod y rhain i gyd yw cael effaith gadarnhaol ar anfantais economaidd-gymdeithasol ac nid oes unrhyw 

effeithiau negyddol disgwyliedig. 
 
 

Gweithred Sut y bydd y camau ar waith yn helpu i fynd i'r afael â 

 thlodi/caledi 

Hybu'r economi, cefnogi busnesau a galluogi cyflogaeth  

•   Datblygu’r Bargen Dwf £110m Canolbarth Cymru •   Bydd tyfu'r economi leol yn helpu i greu cyfleoedd gwaith, denu 

•   Cefnogi busnesau lleol wrth adfer o COVID-19 busnesau newydd ac annog busnesau presennol i ehangu. 

•   Cefnogi busnesau newydd a busnesau sy’n tyfu yn y Sir •   Cynyddu swydd ac incwm uwch ac incwm i aelwydydd. 

•   Sicrhau twf economaidd cynaliadwy •   Rhoi cyfleoedd i bobl leol aros a byw yn eu hardal leol. 
•   Creu cyfleoedd gwaith newydd i bobl ifanc medrus •   Darparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc aros a byw yn eu hardal leol 
•   Datblygu prentisiaethau yn y Sir ymhellach yn hytrach na symud i ffwrdd i chwilio am well cyfleoedd o ran 

•   Hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth gyrfa. 

•   Ariannu teg o fewn rhaglen Arfor •   Buddsoddi mewn prosiectau i sicrhau gwydnwch a thwf 

•   Taclo tlodi yng Ngheredigion economaidd dros y deng mlynedd nesaf. Cynrychioli buddiannau a 

•   Cefnogi rhieni sy'n gweithio yng Ngheredigion blaenoriaethau'r rhanbarth ar gyfer gwelliannau i'n heconomi leol.  

• Gwella darpariaeth sgiliau a chyfleoedd dysgu i bobl 16+ oed  
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• Cyflawni'r Strategaeth Mynd i'r Afael â Chaledi a chydlynu gwaith 
yr Is-Grŵp Tlodi wrth fynd i'r afael â thlodi yng Ngheredigion.  

• Lleihau anghydraddoldebau sy'n bodoli mewn cyflogaeth  

• Rhoi cefnogaeth i rieni sy'n gweithio i ymuno â'r gweithlu neu 
ddychwelyd iddyn nhw, gan helpu i hybu hyder, incwm a lles.  

• Datblygu'r sgiliau a'r cyfleoedd i oedolion yn yr economi leol.  

• Creu Cymunedau Gofalgar ac Iach  

 •   Lansio Canolfannau llesiant ledled y sir •   Mae'n darparu amgylchedd croesawgar ar gyfer darparu ystod o  

 •   Croesawi a chefnogi ffoaduriaid o Wcráin wasanaethau cymorth i bobl leol yn ardaloedd Gogledd,  

 •   Datblygu cynllun seibiannau gofalwyr a chefnogi'r dyhead o Canolbarth a De Ceredigion. Mae Canolfannau Llesiant yn darparu  

 greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru cyfleuster sy'n gwella cynnig craidd y Cyngor o ddarpariaeth  

 •   Gwella rôl Cysylltwyr Cymunedol i gefnogi datblygiad hamdden gydag ardaloedd ar gyfer cyfarfod, ymgynghori a thrin i  

 cymunedau gwydn gyfrannu at wella lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol trigolion  

  y Sir  

  •   Mae'n darparu cymorth ychwanegol i bobl leol i gael mynediad at  

  gyfleoedd cymorth yn eu hardal sy'n gallu cynnal a gwella eu lles.  

  Gall Cysylltwyr Cymunedol weithio gyda phobl a theuluoedd i nodi  

  atebion wedi'u targedu sy'n diwallu eu hanghenion, fel cael cyngor  

  a chymorth sy'n cael ei ddarparu gan y trydydd sector, yn ogystal â  

  nodi gwasanaethau a grwpiau priodol, yn eu cymunedau eu  

  hunain, fel grwpiau cymdeithasol a allai helpu i gyfrannu at eu lles.  

 •   Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi dysgu o bob oedran  

 •   Sicrhau bod Anghenion Dysgu Ychwanegol a nodwyd ar gyfer •   Darparu'r gefnogaeth sydd ei angen i holl drigolion Ceredigion i fyw  

 yr holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi'n briodol i ddod yn unigolion bywydau annibynnol ac iach.  

 annibynnol a bodlon •   Darparu'r addysg a'r hyfforddiant i gefnogi pobl o bob oedran yn eu  

 •   Gwella'r ystod o opsiynau gofal a chymorth ar gyfer plant a bywydau gwaith ac i fodloni eu dyheadau gyrfa.  

 phobl ifanc sy'n derbyn gofal •   Sicrhau bod lleisiau pobl iau yn cael eu recordio a'u defnyddio wrth  

 •   Cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm ar gyfer plant a ddatblygu gwasanaethau a chefnogaeth yn y dyfodol.  

 phobl ifanc •   Yn darparu prydau rheolaidd iach a maethlon i ddisgyblion cynradd  

 •   Cefnogi darparu Prydau Ysgol am Ddim i ddisgyblion ysgol o fis Medi 2022, sy'n bwysig gan ystyried costau byw cynyddol sy'n  

 gynradd cynnwys bwyd.  

 •   Cefnogi darparu gofal plant am ddim i bob plentyn dwyflwydd •   Mae'n darparu cefnogaeth i rieni er mwyn helpu i'w galluogi i  

 oed ddychwelyd neu ddychwelyd i'r gweithlu.  
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• Creusust cymunedau galluog, gwyrddach a chysylltiadau da  

 •   Gweithio gyda Chymdeithasau Tai lleol i gynyddu ein stoc o dai •   Darparu mwy o gyfleoedd tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion pobl  

 cymdeithasol leol  

 •   Darbwyllo perchnogaeth ail gartrefi yn y sir •   Cynyddu'r stoc tai er mwyn helpu i leddfu'r pwysau yn y farchnad  

 •   Galluogi mwy o bobl ifanc i adeiladu cartref oes dai a darparu opsiynau ychwanegol i bobl leol  

 •   Pwyso am ddatrysiad brys i'r mater ffosffadau sy'n atal adeiladu yn •   Cefnogi pobl iau i fyw ac aros yn eu hardal leol yn hytrach na  

 Nyffryn Teifi gorfod symud i ffwrdd i chwilio am lety fforddiadwy  

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

Gan mai bwriad y Strategaeth Gorfforaethol yw lleihau anfantais ac anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol, nid oes unrhyw effeithiau 
negyddol o'r Strategaeth a nodwyd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae rhai camau allweddol a fydd yn cael eu cymryd i gyfrannu'n well at effeithiau 
cadarnhaol. Y camau hyn yw monitro'r broses o gyflawni'r Strategaeth Gorfforaethol ac Amcanion Llesiant Corfforaethol i asesu eu heffaith ac 
addasu neu ychwanegu atynt os oes angen. Bydd y camau hyn yn rhoi adborth hanfodol ar effeithiolrwydd y Strategaeth Gorfforaethol o ran 
lleihau anfantais ac anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol, a chyfarwyddo camau gweithredu a roddir ar waith yn y dyfodol. Yn benodol, 
mae'r rhain yn cynnwys:  

1) Asesu cyflwyno'r Amcanion Llesiant Corfforaethol yn flynyddol fel rhan o'r Adroddiad Hunan-Asesu ym mis Tachwedd sy'n ofynnol yn ôl 
gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

2) Mae rhan o'r broses o gynnal yr Hunan-Asesiad blynyddol yn cynnwys dadansoddiad pen bwrdd o amrywiaeth o dystiolaeth, gan 
gynnwys adroddiadau perfformiad mewnol, adroddiadau arolygu allanol a chanlyniadau'r ymgynghoriad. Mae hyn yn helpu i roi adborth 
hanfodol a barn annibynnol ar berfformiad y Cyngor ac ar gynnydd wrth gyflawni ei Amcanion Llesiant Corfforaethol. 

3) Asesu’r gwaith o ddarparu cynlluniau busnes bob chwarter drwy Gyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad Corfforaethol mewnol. Mae'r cynlluniau 
busnes yn cyd-fynd â'r Strategaeth Gorfforaethol a'r Amcanion Llesiant Corfforaethol ac yn cyfrannu'r Nodau Llesiant Cenedlaethol. 

4) Mae'r broses gynllunio busnes flynyddol yn ceisio cryfhau'r Llinyn Aur a sicrhau bod cynlluniau busnes yn cefnogi cyflawni'r 
Amcanion Llesiant Corfforaethol a nodau llesiant cenedlaethol. 

5) Bydd ymgynghori/ymgysylltu cyhoeddus parhaus gyda grwpiau gwarchodedig yn rhoi adborth pwysig am wasanaethau'r Cyngor a lle 

gall anghydraddoldebau fodoli. 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

 3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn  Disgrifiwch pam y bydd Pa dystiolaeth sydd Pa gam (gamau) allwch chi ei 
 ffynnu     yn cael effaith gennych i ategu’r farn gymryd (eu cymryd) i liniaru 
 Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael  gadarnhaol/negyddol neu hon? unrhyw effeithiau negyddol 
 eu hybu a’u gwarchod.     fawr ddim effaith o gwbl.   neu i gyfrannu’n well at yr 
 Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth      egwyddor 
 ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn      hon? 
 i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu        

 bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn        

 waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud        

 hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y        

 Gymraeg 2011.           
            

 A fydd y cynnig yn cael ei  Cadarn Negydd Dim/Fawr  Mae'r Strategaeth • Y rhain fydd • Ymgynghoriad cyhoeddus 

 roi ar waith yn  haol ol ddim  Gorfforaethol ddrafft ar  blaenoriaethau'r  llawn a gynhaliwyd rhwng 
 ddwyieithog (Cymraeg a  ✓    gael yn ddwyieithog.  Cyngor o ran  24 Awst a 30 Medi 2022. 

 Saesneg)?      
Bydd y camau a'r 

 cyflawni dros y pum • Datblygu Amcanion 
        mlynedd nesaf, a  llesiant corfforaethol yn 
       gwasanaethau i ddarparu  byddant yn cael eu  seiliedig ar dystiolaeth fel 
       Amcanion Corfforaethol  hadolygu'n flynyddol  y nodwyd mewn dogfen 
       Llesiant yn cael eu  yn Adroddiad  allweddol fel yr Asesiad o 

       cyflwyno'n ddwyieithog.  Hunanasesiad y  Les Lleol. 
       

Dyma'r camau penodol 
 Cyngor a fydd yn • Adolygu'r gwaith o 

        cynnwys adolygu'r  gyflwyno'r Amcanion 
       yn y Strategaeth i  cynnydd.  Llesiant Corfforaethol yn 
       hyrwyddo diwylliant • Mae'r Cyngor yn  flynyddol yn yr Adroddiad 
       bywiog a ffynnu’r Iaith  cydymffurfio â  Hunanasesu ac addasu 
       Gymraeg:  gofynion Safonau'r  fel y bo'n briodol. 

       • Cyflawni'r Cynllun  Gymraeg ac mae • Adolygu'r gwaith o 
        Strategol Cymraeg  camau pellach i  gyflwyno Cynlluniau 
        mewn Addysg (CSCA)  hyrwyddo  Busnes drwy'r Bwrdd 
        2022 i 2032  dwyieithrwydd a'r  Perfformiad Chwarterol. 
       • Sicrhau bod y  Gymraeg yn rhan   

        disgyblion yn  annatod o'r   

        gyfathrebwyr hyderus  Amcanion Llesiant   

        yn y Gymraeg a'r  Corfforaethol   

        Saesneg erbyn  newydd   
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diwedd Cyfnod  

Allweddol 2 (blwyddyn 
6)  

• Sicrhau fod 
egwyddorion 
Safonau'r Gymraeg yn 
sail i'r ffordd y mae'r 
Cyngor yn darparu ei 
wasanaethau i'r 
cyhoedd, fel bod 
defnyddwyr 
gwasanaeth yn gallu 
cael mynediad at 
wasanaethau drwy 
iaith o’u dewis yn 
naturiol  

• Gwella diwylliant ac 
ethos dwyieithog y 
sefydliad, darparu 
hyfforddiant a 
chyfleoedd 
cymdeithasol i'n staff 
weithio yn Gymraeg a 
chynyddu eu hyder 
wrth ddefnyddio'r iaith 
yn y gweithle.  

• Datblygu Strategaeth 
y Gymraeg 

Ceredigion 2023-28, 
er mwyn hyrwyddo a 
chefnogi bywiogrwydd 

y Gymraeg o fewn y 
Sir, i helpu i gyflawni 

strategaeth 'Cymraeg 
2050: Miliwn o  

 

 

• Mae "gwasanaethau 

cyhoeddus 

dwyieithog 

cynaliadwy" hefyd yn 

rhan o weledigaeth 
gyffredinol y Cyngor 

yn y Strategaeth 

newydd. 
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       siaradwyr Cymraeg'     

       Llywodraeth Cymru.     

      •   Parhau i wthio am     

       warchod enwau tai a     

       lleoedd Cymraeg     
 A fydd y cynnig yn  Cadarn Negydd Dim/Fawr Bydd y camau yn y • Y rhain fydd • Ymgynghoriad cyhoeddus 

 effeithio ar y cyfleoedd i  haol ol ddim Strategaeth i hybu  blaenoriaethau'r  llawn a gynhaliwyd rhwng 
 bobl ddefnyddio’r  ✓   diwylliant bywiog a  Cyngor o ran  24 Awst a 30 Medi 2022. 
 Gymraeg?     ffynnu’r Iaith Gymraeg yn  cyflawni dros y pum • Datblygu Amcanion 
      cyfrannu at greu  mlynedd nesaf, a  llesiant corfforaethol yn 
      cyfleoedd i ddefnyddio'r  byddant yn cael eu  seiliedig ar dystiolaeth fel 

      Gymraeg drwy:  hadolygu'n flynyddol  y nodwyd mewn dogfen 
      • Cyflawni'r Cynllun  yn Adroddiad  allweddol fel yr Asesiad o 
       Strategol Cymraeg  Hunanasesiad y  Les Lleol. 
       mewn Addysg (CSCA)  Cyngor a fydd yn • Adolygu'r gwaith o 
       2022 i 2032  cynnwys adolygu'r  gyflwyno'r Amcanion 

      • Sicrhau bod y  cynnydd.  Llesiant Corfforaethol yn 
       disgyblion yn • Mae'r Cyngor yn  flynyddol yn yr Adroddiad 
       gyfathrebwyr hyderus  cydymffurfio â  Hunanasesu ac addasu 
       yn y Gymraeg a'r  gofynion Safonau'r  fel y bo'n briodol. 
       Saesneg erbyn  Gymraeg ac mae • Adolygu'r gwaith o 
       diwedd Cyfnod  camau pellach i  gyflwyno Cynlluniau 
       Allweddol 2 (blwyddyn  hyrwyddo  Busnes drwy'r Bwrdd 
       6)  dwyieithrwydd a'r  Perfformiad Chwarterol. 
      • Sicrhau fod  Gymraeg yn rhan   

       egwyddorion  annatod o'r   

       Safonau'r Gymraeg yn  Amcanion Llesiant   

       sail i'r ffordd y mae'r  Corfforaethol   

       Cyngor yn darparu ei  newydd   

       wasanaethau i'r • Mae "gwasanaethau   

       cyhoedd, fel bod  cyhoeddus   

       defnyddwyr  dwyieithog   

       gwasanaeth yn gallu  cynaliadwy" hefyd yn   

       cael mynediad at  rhan o weledigaeth   

       wasanaethau drwy  gyffredinol y Cyngor   
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iaith eu dewis yn  

naturiol  

• Gwella diwylliant ac 
ethos dwyieithog y 
sefydliad, darparu 
hyfforddiant a 
chyfleoedd 
cymdeithasol i'n staff 
weithio yn Gymraeg a 
chynyddu eu hyder 
wrth ddefnyddio'r iaith 
yn y gweithle.  

• Datblygu Strategaeth 
y Gymraeg Ceredigion 

2023-28, er mwyn 

hyrwyddo a chefnogi 

bywiogrwydd y 

Gymraeg o fewn y Sir,  
i helpu i gyflawni 

strategaeth 'Cymraeg 

2050: Miliwn o 

siaradwyr Cymraeg' 

Llywodraeth Cymru. 

• Gweithio ar y cyd 
gyda Llywodraeth 
Cymru i sicrhau 
buddsoddiad cyfalaf i 
amnewid Theatr 
Felinfach gyda theatr 
a Chanolfan newydd 

i'r Celfyddydau yn 

Nyffryn Aeron i’w 

gymeradwyo gan y 

Cabinet.  

 

 

yn y Strategaeth 
newydd. 
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• Datblygu Strategaeth 
Ddiwylliant 
gynhwysfawr i 
gynnwys Theatr 
Felinfach a seilwaith 
yr Amgueddfa.  

• Rydym am i 
Geredigion barhau i 
fod yn rhywle lle mae 
pobl eisiau byw, 
gweithio ac ymweld â 
hi. Byddwn yn 
gweithio i ddeall 
anghenion newidiol ei 
thrigolion, gweithwyr, 
ymwelwyr, yn ogystal 
â'r heriau a 
gynrychiolir gan newid 
hinsawdd i addasu 
mewn Byd sy'n newid 
yn sgil pandemig 
Covid 19 a Brexit. 
Bydd pobl ifanc sy'n 
dymuno aros yng 
Ngheredigion, yn 
ogystal â'r rheiny sydd  

efallai eisiau 
dychwelyd i fyw a 
gweithio yma neu 
symud yma am y tro 
cyntaf, yn gweld 
Ceredigion fel man  

cyfle. Bydd hyn yn 
sicrhau bod ein 
cymunedau'n  
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       parhau'n fannau     

       bywiog lle gall ein     

       diwylliant a'n hiaith     

       Gymraeg ffynnu.     

      •   Parhau i wthio am     

       warchod enwau tai a     

       lleoedd Cymraeg     
 A fydd y cynnig yn  Cadarn Negydd Dim/Fawr Bydd y Strategaeth • Y rhain fydd • Ymgynghoriad cyhoeddus 

 cynyddu neu’n lleihau’r  haol ol ddim Gorfforaethol yn  blaenoriaethau'r  llawn a gynhaliwyd rhwng 
 cyfleoedd i bobl gael  ✓   cynyddu'r cyfleoedd i bobl  Cyngor o ran  24 Awst a 30 Medi 2022. 
 gwasanaethau drwy     gael mynediad at  cyflawni dros y pum • Datblygu Amcanion 
 gyfrwng y Gymraeg?     wasanaethau drwy'r  mlynedd nesaf, a  llesiant corfforaethol yn 
      Gymraeg. Mae'r Cyngor  byddant yn cael eu  seiliedig ar dystiolaeth fel 
      wedi ymrwymo i'w  hadolygu'n flynyddol  y nodwyd mewn dogfen 
      weledigaeth o  yn Adroddiad  allweddol fel yr Asesiad o 
      wasanaethau cyhoeddus  Hunanasesiad y  Les Lleol. 

      'dwyieithog cynaliadwy'  Cyngor a fydd yn • Adolygu'r gwaith o 
      ac mae'r Strategaeth  cynnwys adolygu'r  gyflwyno'r Amcanion 
      ddrafft yn cynnwys nifer o  cynnydd.  Llesiant Corfforaethol yn 
      gamau gweithredu i • Mae'r Cyngor yn  flynyddol yn yr Adroddiad 
      hyrwyddo a chreu  cydymffurfio â  Hunanasesu ac addasu 
      cyfleoedd i gael  gofynion Safonau'r  fel y bo'n briodol. 

      mynediad at  Gymraeg ac mae • Adolygu'r gwaith o 
      wasanaethau yn y  camau pellach i  gyflwyno Cynlluniau 
      Gymraeg:  hyrwyddo  Busnes drwy'r Bwrdd 
      • Cynyddu recriwtio  dwyieithrwydd a'r  Perfformiad Chwarterol. 
       gofalwyr maeth  Gymraeg yn rhan   

       Cymraeg eu hiaith  annatod o'r   

      • Sicrhau fod  Amcanion Llesiant   

       egwyddorion  Corfforaethol   

       Safonau'r Gymraeg yn  newydd   

       sail i'r ffordd y mae'r • Mae "gwasanaethau   

       Cyngor yn darparu ei  cyhoeddus   

       wasanaethau i'r  dwyieithog   

       cyhoedd, fel bod  cynaliadwy" hefyd yn   
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       defnyddwyr rhan o weledigaeth   

       gwasanaeth yn gallu gyffredinol y Cyngor   

       cael mynediad at yn y Strategaeth   

       wasanaethau drwy newydd.   

       iaith o’u dewis yn    

       naturiol    

      • Gwella diwylliant ac    

       ethos dwyieithog y    

       sefydliad, darparu    

       hyfforddiant a    

       chyfleoedd    

       cymdeithasol i'n staff    

       weithio yn Gymraeg a    

       chynyddu eu hyder    

       wrth ddefnyddio'r iaith    

       yn y gweithle.    

      • Datblygu Strategaeth    

       y Gymraeg Ceredigion    

       2023-28, er mwyn    

       hyrwyddo a chefnogi    

       bywiogrwydd y    

       Gymraeg o fewn y Sir,    

       i helpu i gyflawni    

       strategaeth 'Cymraeg    

       2050: Miliwn o    

       siaradwyr Cymraeg'    

       Llywodraeth Cymru.    
 Sut fydd y cynnig yn  Cadarn Negydd Dim/Fawr Mae'r Strategaeth •   Y rhain fydd • Ymgynghoriad cyhoeddus 

 sicrhau nad yw’r  haol ol ddim Gorfforaethol yn ceisio blaenoriaethau'r  llawn a gynhaliwyd rhwng 
 Gymraeg yn cael ei thrin  ✓   hyrwyddo a chynyddu'r Cyngor o ran  24 Awst a 30 Medi 2022. 
 yn llai ffafriol na’r     defnydd o'r Gymraeg ym cyflawni dros y pum • Datblygu Amcanion 
 Saesneg?     mhob cefndir ac ym mhob mlynedd nesaf, a  llesiant corfforaethol yn 
      oedran. Bydd yn gwneud byddant yn cael eu  seiliedig ar dystiolaeth fel 

      hyn drwy: hadolygu'n flynyddol  y nodwyd mewn dogfen 

        yn Adroddiad   
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• Cyflawni'r Cynllun 
Strategol Cymraeg 
mewn Addysg 
(CSCA) 2022 i 2032  

• Sicrhau bod y 
disgyblion yn 
gyfathrebwyr hyderus 
yn y Gymraeg a'r 
Saesneg erbyn 
diwedd Cyfnod 
Allweddol 2 (blwyddyn 
6)  

• Sicrhau fod 
egwyddorion 
Safonau'r Gymraeg yn 
sail i'r ffordd y mae'r 
Cyngor yn darparu ei 
wasanaethau i'r 
cyhoedd, fel bod 
defnyddwyr 
gwasanaeth yn gallu 
cael mynediad at 
wasanaethau drwy 
iaith eu dewis yn 
naturiol  

• Gwella diwylliant ac 
ethos dwyieithog y 
sefydliad, darparu 
hyfforddiant a 
chyfleoedd 
cymdeithasol i'n staff 
weithio yn Gymraeg a 
chynyddu eu hyder 
wrth ddefnyddio'r iaith 
yn y gweithle  

 

 

Hunanasesiad y 
Cyngor a fydd yn 
cynnwys adolygu'r 
cynnydd.  

• Mae'r Cyngor yn 
cydymffurfio â 
gofynion Safonau'r 
Gymraeg ac mae 
camau pellach i 
hyrwyddo 
dwyieithrwydd a'r 
Gymraeg yn rhan 
annatod o'r 
Amcanion Llesiant 
Corfforaethol 
newydd  

• Mae "gwasanaethau 

cyhoeddus 

dwyieithog 

cynaliadwy" hefyd yn 

rhan o weledigaeth 

gyffredinol y Cyngor 

yn y Strategaeth 
newydd. 

 

 

allweddol fel yr Asesiad o 

Les Lleol.  

• Adolygu'r gwaith o 
gyflwyno'r Amcanion 
Llesiant Corfforaethol yn 
flynyddol yn yr Adroddiad 
Hunanasesu ac addasu 
fel y bo'n briodol.  

• Adolygu'r gwaith o 

gyflwyno Cynlluniau 

Busnes drwy'r Bwrdd 

Perfformiad Chwarterol. 
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    • Datblygu Strategaeth     

     y Gymraeg Ceredigion     

     2023-28, er mwyn     

     hyrwyddo a chefnogi     

     bywiogrwydd y     

     Gymraeg o fewn y Sir,     

     i helpu i gyflawni     

     strategaeth 'Cymraeg     

     2050: Miliwn o     

     siaradwyr Cymraeg'     

     Llywodraeth Cymru.     
A fydd yn gwarchod, yn Cadarn Negydd Dim/Fawr Bydd. Mae'r Strategaeth • Y rhain fydd • Ymgynghoriad cyhoeddus 
hybu ac yn cyfoethogi haol ol ddim Gorfforaethol yn ceisio  blaenoriaethau'r  llawn a gynhaliwyd rhwng 
diwylliant a threftadaeth    hyrwyddo a gwella  Cyngor o ran  24 Awst a 30 Medi 2022. 

lleol?    diwylliant a threftadaeth  cyflawni dros y pum • Datblygu Amcanion 

    leol drwy:  mlynedd nesaf, a  llesiant corfforaethol yn 
    • Gwella diwylliant ac  byddant yn cael eu  seiliedig ar dystiolaeth fel 
     ethos dwyieithog y  hadolygu'n flynyddol  y nodwyd mewn dogfen 
     sefydliad, darparu  yn Adroddiad  allweddol fel yr Asesiad o 
     hyfforddiant a  Hunanasesiad y  Les Lleol. 
     chyfleoedd  Cyngor a fydd yn • Adolygu'r gwaith o 
     cymdeithasol i'n staff  cynnwys adolygu'r  gyflwyno'r Amcanion 
     weithio yn Gymraeg a  cynnydd.  Llesiant Corfforaethol yn 
     chynyddu eu hyder • Mae'r Cyngor yn  flynyddol yn yr Adroddiad 
     wrth ddefnyddio'r iaith  cydymffurfio â  Hunanasesu ac addasu 

     yn y gweithle  gofynion Safonau'r  fel y bo'n briodol. 
    • Datblygu Strategaeth  Gymraeg ac mae • Adolygu'r gwaith o 

     y Gymraeg Ceredigion  camau pellach i  gyflwyno Cynlluniau 
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✓  

 

 

2023-28, er mwyn  

hyrwyddo a chefnogi 
bywiogrwydd y 
Gymraeg o fewn y Sir, 
i helpu i gyflawni 
strategaeth 'Cymraeg 
2050: Miliwn o 
siaradwyr Cymraeg' 
Llywodraeth Cymru.  

• Gweithio ar y cyd 
gyda Llywodraeth 
Cymru i sicrhau 
buddsoddiad cyfalaf i 
amnewid Theatr 
Felinfach gyda theatr 
a Chanolfan newydd 
i'r Celfyddydau yn 
Nyffryn Aeron i’w 
gymeradwyo gan y 
Cabinet.  

• Datblygu Strategaeth 
Ddiwylliant 
gynhwysfawr i 
gynnwys Theatr 
Felinfach a seilwaith 
yr Amgueddfa. 

• Rydym am i 

Geredigion barhau i 
fod yn rhywle lle mae 

pobl eisiau byw, 
gweithio ac ymweld â 
hi. Byddwn yn 

gweithio i ddeall 
anghenion newidiol ei 

thrigolion, gweithwyr,  

 

 

hyrwyddo 

dwyieithrwydd a'r 

Gymraeg yn rhan 

annatod o'r 

Amcanion Llesiant 

Corfforaethol 

newydd  
• Mae "gwasanaethau 

cyhoeddus 

dwyieithog 

cynaliadwy" hefyd yn 

rhan o weledigaeth 

gyffredinol y Cyngor 

yn y Strategaeth 

newydd. 

 

 

Busnes drwy'r Bwrdd 

Perfformiad Chwarterol. 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

ymwelwyr, yn ogystal  

â'r heriau a 
gynrychiolir gan newid 
hinsawdd i addasu 
mewn Byd sy'n newid 
yn sgil pandemig 
Covid 19 a Brexit. 
Bydd pobl ifanc sy'n 
dymuno aros yng 
Ngheredigion, yn 
ogystal â'r rheiny sydd  

efallai eisiau 
dychwelyd i fyw a 
gweithio yma neu 
symud yma am y tro 
cyntaf, yn gweld 
Ceredigion fel man 
cyfle. Bydd hyn yn 
sicrhau bod ein 
cymunedau'n 
parhau'n fannau 
bywiog lle gall ein 
diwylliant a'n hiaith 
Gymraeg ffynnu.  

• Parhau i wthio am 
warchod enwau tai a 
lleoedd Cymraeg  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

4. ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 

nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 

a 3? 
 
 

4.1 Camau  
 

 Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 
     

 Integreiddio cyflwyno'r Amcanion Llesiant Bob blwyddyn yn ystod y Swyddogion Cafodd y broses Cynllunio Busnes 
 Corfforaethol i gynlluniau busnes gwasanaeth, broses cynllunio busnes Arweiniol ei hail-lansio'n llwyddiannus yn dilyn 
 h.y. sicrhau bod y cynlluniau busnes yn alinio ac (Ionawr - Mawrth) Corfforaethol, pandemig COVID-19 gyda phroses 
 yn cynnwys y camau er mwyn cyflawni'r  Rheolwyr symlach newydd. Ar y cyfan, mae 
 Amcanion Llesiant Corfforaethol a chynyddu ein  Corfforaethol a wedi bod yn ddechrau cadarnhaol i'r 
 cyfraniad i'r Nodau Llesiant Cenedlaethol.  Rheolwyr daith berfformio, mae cynlluniau 
 (Dyma'r Llinyn Euraidd).  Gwasanaeth wrth busnes yn cyd-fynd ag Amcanion 
   osod cynlluniau Llesiant Corfforaethol, ond mae 
   busnes angen rhagor o waith i ddatblygu a 
    chryfhau hyn ymhellach hyn. Mae 
    yna hefyd waith pellach ar gryfhau 
    rhai o'r dulliau o fonitro eu 
    darpariaeth megis datblygu mesurau 
    perfformiad newydd. Mae'r gwaith 
    hwn ar y gweill a bydd yn dasg 
    barhaus bob blwyddyn wrth i 
    gynlluniau busnes newydd gael eu 

    datblygu. 
 Monitro'r gwaith o ddarparu cynlluniau busnes Chwarterol drwy'r Bwrdd Swyddogion Mae cyfarfodydd y Bwrdd 
 gwasanaeth yn rheolaidd Perfformio Arweiniol Perfformiad wedi cael eu 
   Corfforaethol, hailddechrau yn dilyn pandemig 
   Rheolwyr COVID-19. Ar y cyfan, mae wedi 
   Corfforaethol a bod yn ddechrau cadarnhaol i'r daith 
   Rheolwyr berfformio ond mae gwaith pellach 
   Gwasanaeth i'w wneud o ran eu datblygu a'r 
    dangosfyrddau ymhellach. Mae hyn 

    yn weithred barhaus. 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

Adolygu'r Amcanion Llesiant Corfforaethol a'r 

cynnydd wrth eu gweithredu'n flynyddol i'w 

haddasu lle bo hynny'n briodol, a diwygio neu 

ychwanegu camau newydd tuag at eu cyflawni os 

oes angen yng nghynlluniau busnes y 

gwasanaeth  

 

 

Yn flynyddol fel rhan o ofynion 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021  

 

 

Y Tîm Perfformiad ac  

Ymchwil a mewnbwn 
o'r Grŵp 
Arweinyddiaeth 

 

 

Mae'r cynnydd yn erbyn y 
Blaenoriaethau Corfforaethol a'r 
Amcanion Llesiant blaenorol wedi 
digwydd drwy Adroddiad Blynyddol 
y Cyngor a gyhoeddwyd ym mis 
Hydref bob blwyddyn. Derbyniodd 
yr Adroddiad Blynyddol diwethaf 
farn ddiamod yn ei dystysgrif 
cydymffurfio yn 2021.  

Fodd bynnag, yn dilyn newidiadau i'r 
ddeddfwriaeth (diwedd Mesur 
Llywodraeth Leol 2009 a gweithredu 
Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021) bydd y 
ddyletswydd hon yn cael ei hateb 
drwy'r Adroddiad Hunan-Asesu 
newydd ym mis Tachwedd bob 
blwyddyn. Mae'r cyntaf o'r rhain yn y 
broses o gael ei gwblhau. Mae'r 
adroddiad hwn yn adolygu'r 
cynnydd a wnaed ac yn nodi 
cyfleoedd i wella. Defnyddir y dysgu 
o'r Adroddiad Hunan-Asesu i helpu i 
adolygu'r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol a gwneud gwelliannau 
yn ôl yr angen. 

4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.)  
 

Mae camau allweddol ar waith i liniaru unrhyw effeithiau negyddol a amlygwyd yn adran 4.1 uchod.  
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
 

 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu  
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig?   
Mae prosesau lleol a statudol ar waith ar gyfer monitro'r Strategaeth Gorfforaethol, yr Amcanion Llesiant Corfforaethol a chyflawni'r camau unigol 
i sicrhau bod yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn cael eu cyflawni a'n cyfraniad at y Nodau Llesiant Cenedlaethol yn cael ei wneud i'r eithaf. 
Dyma nhw: 

1) Asesu cyflwyno'r Amcanion Llesiant Corfforaethol yn flynyddol fel rhan o'r Adroddiad Hunan-Asesu ym mis Tachwedd sy'n ofynnol 
gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2015. 

2) Mae rhan o'r broses o gynnal yr Hunan-Asesiad blynyddol yn cynnwys dadansoddiad pen bwrdd o amrywiaeth o dystiolaeth, gan 
gynnwys adroddiadau perfformiad mewnol, adroddiadau arolygu allanol a chanlyniadau'r ymgynghoriad. Mae hyn yn helpu i roi adborth 
hanfodol a barn annibynnol ar berfformiad y Cyngor ac ar gynnydd wrth gyflawni ei Amcanion Llesiant Corfforaethol. 

3) Asesu’r gwaith o ddarparu cynlluniau busnes bob chwarter drwy Gyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad Corfforaethol mewnol. Mae'r cynlluniau 
busnes yn cyd-fynd â'r Strategaeth Gorfforaethol a'r Amcanion Llesiant Corfforaethol ac yn cyfrannu'r Nodau Llesiant Cenedlaethol. 

4) Mae'r broses gynllunio busnes flynyddol yn ceisio cryfhau'r Llinyn Aur a sicrhau bod cynlluniau busnes yn cefnogi cyflawni'r 
Amcanion Llesiant Corfforaethol a nodau llesiant cenedlaethol. 

5) Bydd ymgynghori/ymgysylltu cyhoeddus parhaus gyda grwpiau gwarchodedig yn rhoi adborth pwysig am wasanaethau'r Cyngor a lle 

gall anghydraddoldebau fodoli. 
 
 
 
 
5. RISG: Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 

asesu effaith 
 

 

1 – Isel iawn 
 

2 – Isel 
 

3 – Canolig 
 

4 – Uchel 
 

5 – Uchel iawn 

 

Meini prawf 
 

1 – Annhebygol o 
  

2 – Llai tebygol o 
  

3 – Yr un mor debygol 
  

4 – Mwy tebygol o 
  

5 – Tebygol o 
 

           

 asesu  ddigwydd   ddigwydd   o ddigwydd ac o beidio   ddigwydd    ddigwydd  

 tebygolrwydd         digwydd         

 Disgrifiad o’r risg    Effaith (difrifoldeb)   Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg    
                    

 Nid yw'r Strategaeth Gorfforaethol  3      3    9     

 newydd/ Amcanion Llesiant                 

 Corfforaethol yn cael eu                 

 cymeradwyo                   
 Nid yw pob blaenoriaeth yn dod o  4     3    12     

 dan y camau i gyflawni'r Amcanion                 

 Llesiant Corfforaethol                 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol  
 

 

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall?  

 

Ydy – mae'r Strategaeth Gorfforaethol ac Amcanion Llesiant Corfforaethol newydd yn effeithio ar holl wasanaethau'r Cyngor gan fod gofyn iddyn 

nhw gyflawni'r camau yn y Strategaeth Gorfforaethol er mwyn cyflawni'r Amcanion Llesiant Corfforaethol. Bydd angen i holl 

strategaethau/polisïau'r Cyngor yn y dyfodol hefyd ystyried yr Amcanion Llesiant Corfforaethol newydd yn eu datblygiad a sicrhau eu bod yn 

alinio. Yn yr un modd, bydd angen i ddatblygiad y Cynlluniau Busnes blynyddol hefyd sicrhau eu bod yn cyd-fynd.  
 

 

6. CYMERADWYO   

 Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

 Rheolwr y Gwasanaeth Diana Davies     28/09/2022 
     

 Swyddog Arweiniol Corfforaethol Alun Williams       03/11/2022 
     

 Y Cyfarwyddwr Strategol Barry Rees   Barry Rees 03/10/2022 
     

 Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd Bryan Davies       03/11/2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cyngor 
 
Dyddiad y cyfarfod: 24/11/22 
 
Teitl: Y diweddaraf am Ddatganiad Cyfrifon 21/22 
 
Pwrpas yr adroddiad: Diweddaru’r Aelodau am Ddatganiad Cyfrifon 21/22 

(gan gynnwys Cyfrifon yr Harbyrau ar gyfer 21/22). 
 
 Er gwybodaeth 
 
Portffolio Cabinet: Cyllid a Chaffael 
 
 
 
1.  CYFLWYNIAD 
 

Er mwyn cydymffurfio â therfyn amser Llywodraeth Cymru ynghylch cymeradwyo 
Cyfrifon archwiliedig 21/22 erbyn 30/11/22, roedd disgwyl i Gyfrifon 21/22 gael eu 
cyflwyno gerbron y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 17/11/22 cyn iddynt ddod 
gerbron y Cyngor Llawn heddiw (24/11/22). 
 
 

2.  DATBLYGIADAU AR LEFEL Y DEYRNAS UNEDIG 
 
Ar hyn o bryd, mae trafodaethau yn cael eu cynnal ar lefel y Deyrnas Unedig am y 
driniaeth gyfrifyddu a’r gofynion cysylltiedig o ran nodiadau datgelu yng nghyswllt 
asedau seilwaith. Mater cyfrifyddu technegol yw hwn sy’n ymwneud yn bennaf ag 
asedau’r priffyrdd.    
 
Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n llunio deddfwriaeth ddatganoledig ar hyn o bryd a 
fydd yn darparu ffurf o sicrwydd statudol o ran y mater hwn. Mae’n debyg mai dechrau 
Rhagfyr yw’r cynharaf y daw'r ddeddfwriaeth hon i rym. Mae Llywodraeth Cymru hefyd 
wedi ysgrifennu at bob Awdurdod Lleol i ymestyn y terfyn amser o 30/11/22 i 31/01/23. 
 
 

3.  CASGLIAD 
 
Ar ôl ymgynghori â swyddogion Archwilio Cymru, gan ystyried y dull gweithredu a 
ffefrir ganddynt hwy a gan ran fwyaf yr Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru,                            
mae’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael wedi penderfynu gohirio 
cyflwyno Cyfrifon 21/22 hyd nes y bydd y mater ar lefel y Deyrnas Unedig o ran asedau 
seilwaith wedi’i ddatrys, gan nad oes modd cymeradwyo’r Cyfrifon yn llawn hyd nes 
bod datrysiad i’r mater hwn. 
 
Felly, y bwriad yn awr yw cyflwyno Cyfrifon 21/22 gerbron cyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ar 19/01/23 ac yna gerbron y Cyngor Llawn ar 26/01/23. 
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Argymhelliad: 
 

Nodi’r diweddariad a roddwyd ynghylch Datganiad 
Cyfrifon 21/22 (gan gynnwys Cyfrifon yr Harbyrau ar 
gyfer 21/22) 
 

A gwblhawyd Asesiad 
Effaith Integredig? Os 
naddo, nodwch pam: 
 

 
 
Ddim yn berthnasol 

Trosolwg a Chraffu: 
 

Ddim yn berthnasol 

Fframwaith Polisi: 
 

Cymeradwyo’r Datganiad Cyfrifon 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

 
Pob un ohonynt 

Pwerau Statudol: 
 

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 

Papurau Cefndir: 
 

Dim  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

 
Duncan Hall 
 

Swyddog Adrodd: 
 

Duncan Hall 

Dyddiad:                   09/11/22 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 24 Tachwedd 2022 
  
Teitl: Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, 

Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (2021/2022) 
 

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi trosolwg cynhwysfawr i'r Cyngor o'r Sylwadau o 
Ganmoliaeth, Cwynion a gweithgarwch Rhyddid 
Gwybodaeth (gan gynnwys Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol) a gafodd yr Awdurdod yn ystod 2021-22. 
 
I gyd-fynd â’r adroddiad hwn mae’r Llythyr Blynyddol gan  
Ms Michelle Morris, Ombwdsmon Gwasanaethau  
Cyhoeddus Cymru (“yr Ombwdsmon”), sy’n amlinellu  
perfformiad a gweithgarwch y Cyngor mewn perthynas ag  
achosion a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon yn ystod 2021- 
22.   
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor a’r 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Democrataidd, 
Polisi, Perfformiad a Phobl a Threfniadaeth 

 
Cyflwyniad 
 
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r gweithgarwch a reolwyd gan Wasanaeth Cwynion 
a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Mae’r 
adroddiad llawn wedi’i gynnwys yn Atodiad 1, sy’n cynnwys gwybodaeth benodol 
ar y nifer a’r mathau o sylwadau o ganmoliaeth a chwynion a dderbyniwyd, gwahanol 
gamau’r weithdrefn gwynion, perfformiad a chanlyniadau yn ymwneud â’r rhain, a 
gwybodaeth am gydymffurfio â deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol. Ceir adran hefyd ar y cysylltiadau a gafwyd gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (“yr Ombwdsmon”) yn ystod y 
cyfnod adrodd. Mae Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon at y Cyngor wedi ei gynnwys 
yn Atodiad 2, sy’n rhoi manylion pellach ar waith yr Ombwdsmon ar gyfer 
Ceredigion, yn ogystal ag ar gyfer Cynghorau eraill ar draws Cymru. 
 
Dyma’r trydydd adroddiad yn olynol lle na chafodd unrhyw ymchwiliadau eu 
cychwyn nac unrhyw adroddiadau ffurfiol eu cyhoeddi gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â chwynion a wnaed yn erbyn 
y Cyngor. Fodd bynnag, cydnabyddir bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y 
cwynion a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon, yn ogystal ag achosion a gaewyd yn dilyn 
ymyrraeth yr Ombwdsmon (h.y. cytundebau ‘Datrys yn Gynnar’). 
 
Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu sawl her a brofwyd yn ystod y cyfnod adrodd 
h.y. cymhlethdod y cwynion a dderbyniwyd, cynnydd cyffredinol yn dilyn y pandemig 
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mewn cwynion, Rhyddid Gwybodaeth, atgyfeiriadau at yr Ombwdsmon ac 
atgyfeiriadau at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), yn ogystal â’r heriau 
sy’n gysylltiedig â darparu’r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth ei hun. 
Mae’n anochel fod yr heriau hyn wedi effeithio ar allu’r Cyngor i gyflawni ei amcanion 
perfformiad o ran amserlenni penodedig, sydd wedi arwain at fwy o gysylltiadau gan 
yr Ombwdsmon a’r ICO. 
 
Trosolwg byr o’r holl weithgarwch a reolwyd gan y Gwasanaeth Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth yn ystod 2021-2022: 

 
 224 o Sylwadau o Ganmoliaeth wedi dod i law 
 357 o Ymholiadau wedi’u prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth 
 133 o Gwynion wedi dod i law: Cam 1 = 73 Cam 2 = 60 
 52 ‘‘o ‘Gysylltiadau’ gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
 780 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol wedi’u prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
Crynodeb 
 

• Cafwyd llawer llai o sylwadau o ganmoliaeth yn ystod y cyfnod adrodd hwn, 
fodd bynnag gall y gostyngiad hwn gael ei liniaru yn rhannol gan y mewnlifiad 
enfawr o sylwadau o ganmoliaeth a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod 
cychwynnol yn dilyn pandemig y coronafeirws. Gallai sawl ffactor fod wedi 
effeithio ar allu’r Cyngor i gasglu sylwadau o ganmoliaeth, gan gynnwys diffyg 
adnoddau i flaenoriaethu’r gweithgarwch hwn. Ymhellach, bydd gwaith yn cael 
ei wneud gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth i symleiddio’r 
ffordd y caiff sylwadau o ganmoliaeth eu prosesu, fel y gellir manteisio ar arfer 
da, a chofnodi ffigurau cywir.   

 

• Cafodd llai o ymholiadau eu rheoli gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth ond cynyddodd nifer y cwynion i’r un lefel a adroddwyd yn 2018-
19. Mae hyn yn awgrymu nad oedd yn bosibl mynd ati i ddatrys pryderon heb 
orfod cymryd rhan yn y broses gwynion. Yn ogystal, bydd absenoldebau heb 
eu cynllunio a swyddi gwag o fewn y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth wedi cyfrannu at yr anallu i reoli achosion mor effeithiol ag yn y 
blynyddoedd blaenorol.  

 

• Bu cynnydd bychan yn nifer y cwynion Cam 1 (anffurfiol), ond cafodd 18 o 
gwynion Cam 2 (ffurfiol) ychwanegol eu cofnodi yn ystod y cyfnod adrodd hwn. 
Roedd cydymffurfiaeth ag amserlenni penodedig hefyd yn is na’r disgwyl, er y 
cydnabyddir bod angen mwy o amser ar gyfer cwynion Cam 2 er mwyn 
ymchwilio iddynt yn drylwyr. Mae hyn yn gwbl dderbyniol ar yr amod bod 
achwynwyr yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar unrhyw ddatblygiadau.   

 

• Fel y cydnabuwyd uchod, er bod yr Ombwdsmon wedi derbyn 20 yn fwy o 
‘gysylltiadau’ yn ymwneud â Chyngor Sir Ceredigion o’i gymharu â 2020-21, 
nid oedd angen unrhyw ymyrraeth gan yr Ombwdsmon ar 72% o’r holl 
achosion. Fodd bynnag, ymgymerodd y Cyngor â chyfran uwch o gytundebau 
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Datrys yn Gynnar yn ystod y cyfnod adrodd (cyfanswm o 13). Fel y nodwyd 
uchod, ni chynhaliwyd unrhyw ymchwiliadau ffurfiol gan yr Ombwdsmon. 

 

• Derbyniwyd dwy gŵyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â Mesurau’r 
Gymraeg, a chafodd y ddwy eu datrys yn ystod y cam anffurfiol. 

 

• Casglu Sbwriel a Safleoedd Gwastraff Cartref yw’r prif reswm o hyd dros y 
cwynion a dderbyniwyd yng Ngham 1; ac yna Cynllunio (gan gynnwys Gorfodi 
Cynllunio) a Threth y Cyngor a Budd-dal Tai. Mae’r tri gwasanaeth hyn yn 
cyfrif am bron i hanner o’r holl gwynion Cam 1 a dderbyniwyd, ond fel yr 
adroddwyd yn flaenorol, mae’r gwasanaethau hyn yn dueddol o ddenu 
cwynion oherwydd eu natur.   

 

• Cafodd llai na hanner o’r holl gwynion eu cadarnhau, o’i gymharu â 2020-21 
lle cafodd dros hanner o’r holl gwynion eu cadarnhau. Ni chafodd cyfanswm 
o 43 o gwynion eu cadarnhau, ac roedd y 25 achos sy’n weddill naill ai wedi’u 
dirwyn i ben gan yr achwynydd neu roeddent yn parhau i fynd rhagddynt y tu 
hwnt i ddiwedd y cyfnod adrodd (h.y. 10 a 15 yn y drefn honno). Cydnabyddir 
bod angen gwaith pellach er mwyn gwella’r ffordd yr ydym yn dysgu’r gwersi 
sy’n deillio o gwynion, bydd hyn yn cael ei ddatblygu gan y Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth. 

 

• Roedd cydymffurfiaeth â’r amserlenni Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol ar y lefel isaf a gofnodwyd, sef 67%, a 
chydnabyddir bod angen gwelliannau enfawr yn hyn o beth. Bu cynnydd 
hefyd yn nifer yr atgyfeiriadau at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), 
o 4 achos i 9 achos, yn ystod 2021-2022. Mae’n debygol mai’r perfformiad 
gwael o ran bodloni’r amserlenni statudol oedd y prif ffactor a gyfrannodd at 
hyn, ond mae’r cynnydd yn cyfateb i 1% yn unig o’r holl geisiadau a 
dderbyniwyd.  

 
Meysydd i ganolbwyntio arnynt 
 

• Gwella cydymffurfiaeth â’r amserlenni a bennwyd mewn polisïau cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.  

• Gwella’r system ar gyfer casglu sylwadau o ganmoliaeth a data ar y gwersi a 
ddysgwyd.  

• Parhau â dull agored, tryloyw sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer datrys 
pryderon. 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os na, 
esboniwch pam:  

Ni chwblhawyd 
Asesiad Effaith 
Integredig oherwydd 
ni chynigir newid 
mewn gwasanaeth yn 
yr adroddiad hwn 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
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Integreiddio: Amherthnasol 
 
 
 
Argymhellion: 

 
1. Nodi’r Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o 

Ganmoliaeth, Cwynion a Gweithgarwch 
Rhyddid Gwybodaeth 2021-22. 

2. Nodi Llythyr Blynyddol Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2021 – 2022. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn rhoi gwybod i'r Cyngor am y gwaith sy'n cael ei 
wneud gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
Trosolwg a Chraffu: Trafodwyd y ddau atodiad sydd wedi’u cynnwys yn yr 

adroddiad hwn yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 3 Hydref 2022. 

 
Fframwaith Polisi: 
 

 

• Polisi Pryderon a Chwynion (corfforaethol)  

• Polisi Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol  

• Gweithdrefnau cwyno ar gyfer cyrff llywodraethu 
ysgolion yng Nghymru (Cylchlythyr 011/2012) 

• Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 

• Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 
 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

 
Pob un 

 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

 
Amherthnasol 
 

 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 
Amherthnasol 

Goblygiadau staffio: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Amherthnasol 

Risgiau:  
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau: Atodiad 1 
Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, 
Cwynion a Gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth – 
2021/2022 
 
Atodiad 2 
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Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru: 2021 – 2022. 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

 
Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 

 
Swyddog Adrodd: 

 
Marie-Neige Hadfield, Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
Dyddiad: 

 
3 Tachwedd 2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
 

Adroddiad Blynyddol am Ganmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 
1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2022 

 
 

Cynnwys Tudalen 

1 Cyflwyniad 2 – 3 

2 Y ganmoliaeth a gafwyd 4 – 5 

3 Y cwynion a dderbyniwyd 5 – 8 

4 Dysgu gwersi o'r cwynion 9 

5 Y cwynion a wnaed i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 9 – 11 

6 Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth 12 – 13 

7 Crynodeb a chasgliadau: 15 – 17 

8 Data Cwynion (gan gynnwys adroddiadau 'Datrys yn Gynnar' yr 
Ombwdsmon – tudalennau 20 – 24) 

18 – 24 
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1. CYFLWYNIAD 

1.1 Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am nifer y negeseuon o ganmoliaeth, y 
cwynion a'r ceisiadau a ddaeth i law'r Cyngor rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022, 
o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o'r modd 
y mae'r Cyngor yn rheoli canmoliaeth, cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  
Mae Adran 2 yn rhoi gwybodaeth am y negeseuon o ganmoliaeth a gafwyd, ac mae 
Adran 3 yn dangos rhai o'r tueddiadau, themâu a pherfformiad o ran niferoedd, 
amserlenni a chanlyniadau'r cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd.  Mae 
Adran 4 yn amlinellu'r gwersi a ddysgwyd.  Mae Adran 5 yn trafod pob achos a 
gyfeiriwyd at sylw Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ("yr 
Ombwdsmon"), ac mae Adran 6 yn ystyried ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ac 
unrhyw achosion a gyfeiriwyd at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.  Mae Adran 7 
yn rhoi crynodeb a chasgliadau o'r data a ddarparwyd yn yr adroddiad, a rhoddir 
dadansoddiad o'r data cwynion yn Adran 8.  Oherwydd y cynnydd sylweddol yng 
ngwaith yr Ombwdsmon, yn enwedig achosion a gafodd eu datrys o ganlyniad i 
gyfraniad yr Ombwdsmon, mae pob achos sy'n arwain at adroddiad 'Datrys yn Gynnar' 
hefyd wedi'i gynnwys yn Adran 8 – gan gynnwys yr Adroddiadau Cryno a gyhoeddwyd 
gan yr Ombwdsmon mewn perthynas â'r cwynion hyn. 
 

1.2 Mae'r systemau cofnodi ar gyfer negeseuon o ganmoliaeth, cwynion a cheisiadau 
Rhyddid Gwybodaeth wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu'r strwythur sefydliadol, 
sydd wedi symleiddio'r broses adrodd. 

 
1.3 Mae'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn dîm bach (3.8 o aelodau staff) 

sy'n dilyn tri pholisi cwynion gwahanol a dwy gangen o ddeddfwriaeth mynediad i 
wybodaeth: 

• Polisi Pryderon a Chwynion Enghreifftiol (corfforaethol) 

• Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 
2014 

• Gweithdrefn Gwynion ar gyfer Cyrff Llywodraethu Ysgolion yng Nghymru 
(Cylchlythyr 011/2012) 

• Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 

• Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 
 

1.4 Er bod cyrff llywodraethu ysgolion yn gyfrifol am eu cwynion a cheisiadau Rhyddid 
Gwybodaeth eu hunain, mae'r Tîm Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn darparu cyngor 
a chymorth pan fo angen, ac weithiau bydd yn cynorthwyo gydag achosion mwy 
cymhleth os yw'r gweithdrefnau'n caniatáu hynny. 
 

1.5 O ganlyniad i newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth, adolygwyd y Polisi Pryderon 
a Chwynion (corfforaethol) a'i gadarnhau gan bwyllgor y Cyngor o aelodau etholedig 
ar 23 Medi 2021. 

 
1.6 Yn dilyn ffurfio'r Awdurdod Safonau Cwynion o dan Ddeddf Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019, mae'n ofynnol i holl awdurdodau 
cyhoeddus Cymru adrodd am eu cwynion i swyddfa'r Ombwdsmon bob chwarter.  
Mae'r wybodaeth hon ar gael ar dudalen we yr Awdurdod Safonau Cwynion. 

 
1.7 Mae'r Cyngor yn parhau i gydweithio'n gadarnhaol â'r Ombwdsmon, ac mae adran o'r 

adroddiad hwn yn rhoi dadansoddiad o holl waith yr Ombwdsmon, gan gynnwys 
canlyniadau'r adroddiadau 'Datrys yn Gynnar' (ar ddiwedd yr adroddiad hwn).  Mae 
hyn yn cynnwys canlyniadau swyddfa'r Ombwdsmon yn dilyn ei hasesiad o'r holl 
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gwynion a wnaed iddo mewn perthynas â Chyngor Sir Ceredigion.  Rhaid nodi mai 
hwn yw'r trydydd cyfnod adrodd olynol lle na chychwynnwyd unrhyw 
ymchwiliadau ffurfiol gan swyddfa'r Ombwdsmon i gwynion a wnaed yn erbyn y 
Cyngor. 

 
1.8 Mae datrys cwynion yn rhagweithiol yn parhau i gael blaenoriaeth uchel o fewn y 

Cyngor a gwneir pob ymdrech i sicrhau canlyniadau boddhaol ar gyfer dinasyddion a 
defnyddwyr gwasanaeth sy'n tynnu ein sylw at eu pryderon.  Yn sgil yr ymdrechion 
parhaus a'r cydweithredu cadarnhaol rhwng staff a rheolwyr ar draws y Cyngor a'r Tîm 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, mae'n llawer mwy effeithiol i ddatrys pryderon yn 
ystod y cam 'ymholiad', heb fod angen troi at y weithdrefn gwynion ffurfiol.  O ganlyniad, 
derbyniwyd cyfanswm o 357 o ymholiadau yn ystod y cyfnod adrodd hwn. 
 

1.9 Mae cwynion sy'n cael eu hystyried o dan Gamau 1 a 2 o'r polisïau cwynion perthnasol 
yn parhau i gael eu rheoli yn unol â'r ethos sy'n sail i gwynion corfforaethol: 'Ymchwilio 
unwaith, ymchwilio'n dda'.  Cydnabyddir, yn arbennig mewn perthynas â chwynion 
Cam 2, y gall achosion cymhleth gymryd mwy o amser na'r hyn a nodir yn y polisi 
(hynny yw, 20 diwrnod gwaith); fodd bynnag, mewn amgylchiadau o'r fath, hysbysir yr 
achwynydd fel arfer am yr oedi a rhoddir diweddariadau ar statws y gŵyn.  Mae 
gwybodaeth ynghylch perfformiad y Cyngor o ran cydymffurfio ag amserlenni wedi'i 
darparu o fewn yr adroddiad hwn, ond y flaenoriaeth o hyd yw sicrhau bod ymchwiliad 
cadarn ac ystyrlon yn cael ei gynnal – hyd yn oed os yw'n cymryd yn hwy na'r 
amserlenni a bennwyd.  Derbynnir bod heriau sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaeth 
wedi arwain at y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn methu â chynnal 
cyfathrebu effeithiol gydag achwynwyr mewn rhai achosion. 

 
1.10 Mae'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 

Cyhoedd yn gyfrifol am yr holl gwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth o fewn y 
Cyngor, a bydd yn uwchgyfeirio materion o bryder i aelod(au) perthnasol o'r Grŵp 
Arweinyddiaeth.  Yn ogystal â hyn, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw Uwch 
Swyddog enwebedig y Cyngor ar gyfer swyddfeydd yr Ombwdsman a'r Comisiynydd 
Gwybodaeth ar gyfer cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth. 

 
1.11 Mae Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor yn gyfrifol am gynllunio 

a darparu'r holl hyfforddiant cwynion yn ogystal â monitro'r holl gwynion a cheisiadau 
Rhyddid Gwybodaeth.  Mae hyn yn cynnwys cydweithio â Swyddfa'r Ombwdsman a 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth pan fydd achosion yn cael eu cyfeirio at eu sylw 
gan ddefnyddwyr gwasanaeth.  Yn anffodus, oherwydd yr heriau sy'n gysylltiedig â'r 
pandemig, ni chafodd unrhyw hyfforddiant cwynion mewnol ei gynnal yn ystod y cyfnod 
adrodd hwn.  Fodd bynnag, roedd Awdurdod Safonau Cwynion yr Ombwdsmon wedi 
darparu Hyfforddiant Ymchwilio i Gwynion i'r mwyafrif o'r Rheolwyr Corfforaethol yn 
Chwefror 2021. 

 
1.12 Yn ôl y disgwyl, parhaodd pandemig y coronafeirws i gael effaith ar ddarparu 

gwasanaethau ar draws y Cyngor, gyda llawer o wasanaethau yn ymgymryd â 
dyletswyddau ychwanegol o'i gymharu â'r cyfnod cyn y pandemig. Fel yr adroddwyd 
yn flaenorol, o ganlyniad, mae blaenoriaethau a gwydnwch y Cyngor wedi cael eu profi 
ond er gwaethaf hyn, mae'r swyddogion yn parhau wedi eu hymrwymo i sicrhau y bydd 
y gwasanaeth yn gwella o ganlyniad uniongyrchol i gwynion. 
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"Diolch i'r wardeniaid traffig sy'n 
cadw'r traffig yn glir a'r criw casglu 
sbwriel sy'n gwagio ein biniau." – 

Gwasanaethau Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

 

2. Y GANMOLIAETH A GAFWYD 

 
2.1 Canmoliaeth 

Mae'r holl negeseuon o ganmoliaeth a dderbynnir gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn 
cael eu cofnodi a'u monitro'n rheolaidd, a dylid eu gweld fel cyfle i rannu arferion da lle 
bynnag y bo modd.  Dylid ymateb i negeseuon o ganmoliaeth yn unigol a'u rhannu â'r 
bobl sy'n uniongyrchol gysylltiedig â nhw. 
 

2.2 Ceir cyfle hefyd i rannu canmoliaeth yn ehangach o lawer o fewn y Cyngor pan fydd 
arferion gwaith cadarnhaol yn cael eu hamlygu y gellid eu mabwysiadu mewn meysydd 
eraill. 
 

2.3 Mae'r tabl isod yn dangos nifer y negeseuon o ganmoliaeth a gofnodwyd gan bob 
Gwasanaeth yn ystod 2021/22. 
 

Gwasanaeth 2021/22 

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 5 

Ysgolion 4 

Economi ac Adfywio 14 
Cyllid a Chaffael 5 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 25 
Cyswllt Cwsmeriaid 29 

Porth Cynnal 27 

Corfforaethol 6 

Porth Gofal 77 

Porth Cymorth Cynnar 29 

Gwasanaethau Democrataidd 2 

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 1 

Cyfanswm 224 

 
2.4 Enghreifftiau o'r ganmoliaeth a gafwyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Roedd y staff mor gyfeillgar a 
phroffesiynol ac wedi gwneud ein 

diwrnod yn un arbennig iawn. Diolch 
yn fawr!" – Cyswllt Cwsmeriaid 

"Galla i ddweud yn onest fod y gwaith a gafodd ei wneud yn welliant aruthrol i 
gymharu â sut oedd pethau cyn i'r gwaith gael ei wneud. Mae'n ganlyniad gwych, a 

hoffwn i ddweud "Diolch yn fawr."" – Economi ac Adfywio 
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2.5 Mae'r negeseuon o ganmoliaeth a gafwyd gan gartrefi gofal a chanolfannau dydd 

wedi eu cynnwys yn y system adrodd bresennol sydd wedi'i sefydlu ar draws 
Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor. 

 
2.6 Roedd disgwyl i'r broses ar gyfer casglu, cofnodi a monitro cwynion gael ei 

hadolygu yn ystod y cyfnod adrodd hwn; fodd bynnag, o ganlyniad i'r pwysau o 
fewn tîm bach Gwasanaeth Cwynion a Rhydd Gwybodaeth, caiff y gwaith hwn ei 
gwblhau y flwyddyn nesaf (2022-2023).  Byddai budd gwaith o'r fath yn sicrhau bod 
swyddogion y Cyngor yn ymwybodol o'r prosesau clir a diffiniedig sydd yn eu lle ar 
gyfer delio â chwynion a hyrwyddo arferion gorau ar draws y sefydliad. 

 
 
 

3. Y CWYNION A DDERBYNIWYD 

 
3.1 Cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd 

Mae'r siart isod yn dangos cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd yn ystod 2021/22 a 
gafodd eu prosesu yn unol â'r polisïau cwynion dau gam.  Rhoddir cymhariaeth â'r 
blynyddoedd blaenorol.  Nid yw hyn yn cynnwys nifer yr ymholiadau neu geisiadau 
am wasanaeth a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth a 
gafodd eu cyfeirio at y gwasanaeth(au) perthnasol. 

"Roeddwn i am ddweud diolch o galon i chi'n bersonol am ofalu am [ddefnyddiwr 
gwasanaeth]. Doeddwn i ddim yn gallu ymweld yn aml iawn felly roedd yn dda gwybod ei 

fod yn y lle gorau posibl diolch i chi a'ch cydweithwyr." – Porth Gofal 

"Diolch i'r holl bobl oedd wedi 
helpu i ddatrys fy mhryderon." 
– Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 

Cyhoedd 

"Diolch am eich 
caredigrwydd 

a'ch amynedd." 
– Cyllid a 
Chaffael 

"Diolch am eich gwaith hael trwy 
gydol y flwyddyn." – Porth Cymorth Cynnar 

"Mae'n wych y ffordd 
rydych chi'n cefnogi 

Defnyddiwr 
Gwasanaeth." – Porth 

Cynnal 

"Roeddwn i am ddweud pa 
mor ddiolchgar ydw i am yr 
holl gymorth a gefais y 
llynedd. Roeddwn i'n teimlo 
bod gen i gefnogaeth wych. 
Diolch eto." – Gwasanaeth 
Ysgolion 

"Hoffwn i ddiolch i chi ac aelodau staff 
Ceredigion." – Corfforaethol 
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3.2 Nifer y cwynion a wnaed fesul cam 

Mae'r tabl isod yn dangos nifer y cwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor o dan bob cam 
o'r Polisi Cwynion dros y pum mlynedd diwethaf. Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys 
cwynion a wnaed am y ddarpariaeth Gymraeg. 
 

Blwyddyn Cam 1 Cam 2 Cyfanswm 

2017/18 96 39 135 

2018/19 92 40 133 

2019/20 85 39 124 

2020/21 61 42 103 

2021/22 73 60 133 
 
 

3.3 Cwynion am y Gymraeg 
Yn 2020/21 derbyniodd y Cyngor ddwy gŵyn oedd yn ymwneud yn benodol â'r 
ddarpariaeth (neu'r diffyg darpariaeth) o wasanaethau Cymraeg ar draws y Cyngor.  
Cafodd un gŵyn ei chyfeirio at y Cyngor gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

 
3.4 Dangosir isod nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd ynghyd â 

chymhariaeth â data'r blynyddoedd blaenorol.  Mae'r Cyngor wedi gweithredu'n llawn 
ei ofynion o dan Safonau'r Gymraeg. 
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3.5 Y deg Adran a gafodd y nifer fwyaf o gwynion yn 2021/22 
Mae'r siart isod yn dangos y deg adran o'r Cyngor a gafodd y nifer fwyaf o gwynion 
yng Ngham 1.  Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, trwy fynd ati i bennu'r 
meysydd lle mae'r nifer fwyaf o gwynion wedi cael eu derbyn, gellir adnabod 
tueddiadau o fewn yr awdurdod a'u cymharu ar lefel genedlaethol. 
 

 
 
 
3.6 Canlyniadau'r Cwynion 
 

Gweler isod y canlyniadau a gofnodwyd yn erbyn yr holl gwynion a wnaed yn ystod 
y cyfnod adrodd. 
 

 
3. 7 Amserlenni 

Mae'n ofynnol i'r Cyngor ymateb i bob cwyn yn brydlon ac yn unol â'r amserlenni a 
bennwyd yn y polisi.  Mae'r siartiau isod yn dangos perfformiad y Cyngor o ran 
bodloni amserlenni Cam 1 (10 diwrnod gwaith) a Cham 2 (20 diwrnod gwaith) o 
dan y polisi corfforaethol.  Mae'n bwysig nodi bod rhywfaint o hyblygrwydd yn achos 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth

Iechyd yr Amgylchedd

Asesu Plant a Theuluoedd

Tîm Oedolion

Diogelu

Canolfannau Llesiant

Gwasanaethau Eiddo

Trafnidiaeth

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cymorth Estynedig

Priffyrdd

Treth y Cungor a Budd-daliadau

Cynllunio (yn cynnwys Gorfodi Cynllunio)

Casgliad Gwastraff a Safleoedd Gwastraff Cartref

Y 10 Adran a gafodd y nifer fwyaf o gwynion Cam 1

Ymchwiliad/Cwyn 
heb ei pharhau 
neu ei thynnu’n 

ôl
8%

Heb ei 
chadarnhau

32%Wedi'i 
chadarnhau'n 

llwyr neu'n 
rhannol

49%

Parhau
11%
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Cam 2, yn enwedig er mwyn sicrhau bod ymchwiliadau trylwyr a chadarn yn cael eu 
cynnal, a all gymryd mwy o amser i'w cwblhau. 

 
3.8 Cam 1 – Derbyniwyd cyfanswm o 73 o gwynion Cam 1 yn ystod y cyfnod adrodd.  O 

dan y polisi corfforaethol, dylai cwynion Cam 1 gael eu cwblhau o fewn 10 diwrnod 
gwaith ac o dan weithdrefnau cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol dylai'r 
cwynion gael eu cwblhau o fewn 15 diwrnod gwaith sy'n cynnwys y cynnig o 
gyfarfod / drafodaeth â'r rheolwr gwasanaeth perthnasol.  Rhoddwyd sylw i 
gyfanswm o 53 o'r 62 o gwynion corfforaethol ar y cam hwn o fewn yr amserlenni a 
bennwyd. Yn unol â'r polisi Pryderon a Chwynion, cafodd cwynion Cam 1 eu 
huwchgyfeirio ar unwaith i Gam 2 os na bodlonwyd yr amserlen o ddeg diwrnod 
gwaith. 

 

 
 
 
3.9 Cam 2 – Derbyniwyd 60 o gwynion Cam 2.  O'r rhain, cafodd 12 eu rheoli o dan y 

Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol statudol sy'n caniatáu 25 diwrnod gwaith o'r 
'Dyddiad Dechrau' yn hytrach na'r 20 diwrnod gwaith a ganiateir o dan y Weithdrefn 
Pryderon a Chwynion Corfforaethol.  Dangosir perfformiad mewn perthynas â'r polisi 
corfforaethol isod.  Yn achos 12 cwyn y Gwasanaethau Cymdeithasol, roedd 3 yn 
parhau ar agor y tu hwnt i ddiwedd y cyfnod adrodd (h.y. cafodd yr achosion hyn eu 
cau ar ôl 31 Mawrth 2022), ac roedd pob un ond un o'r 9 oedd yn weddill wedi 
cymryd yn hwy na'r amser a bennwyd i'w cau. Caniateir hyn ar yr amod bod 
Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi cymeradwyaeth 
ysgrifenedig ar gyfer estyniad. 

 

Mwy na 10 
diwrnod gwaith

15%

Cyn pen 10 
diwrnod gwaith

85%

Perfformiad Amserlenni Cam 1 (polisi 
corfforaethol)

Mwy na 20 
diwrnod 
gwaith

56%

Cyn pen 20 
diwrnod 
gwaith

44%

Perfformiad Amserlenni Cam 2 (polisi corfforaethol)
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4. DYSGU GWERSI O'R CWYNION 
 

 
4.1 Mae'r tabl isod yn dangos sampl o'r gwersi a ddysgwyd o'r cwynion a gafwyd yn ystod 

2021/22. 
 

 

Maes 
gwasanaeth 

Cwyn Gwersi a Ddysgwyd 

Gwasanaethau 
Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

Cwyn am gael mynediad i 
Safleoedd Gwastraff Cartref  

Roedd Safleoedd Gwastraff Cartref wedi 
rhoi ardaloedd 'gollwng' hygyrch yn eu lle 
i'r rhai oedd yn methu cael mynediad 
uniongyrchol i'r sgipiau. 

Porth Cynnal Pryderon wedi'u codi 
ynghylch Gwasanaethau 
Plant 
 

Atgoffwyd yr holl Weithwyr Cymdeithasol 
sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd 
am eu cyfrifoldeb i rannu canlyniadau 
ymholiad Adran 47 gyda rhieni, yn unol â 
Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol 
Cymru. 

Diogelu'r 
Cyhoedd 

Diffyg ymateb gan y 
Gwasanaeth ynglŷn â mater 
diogelwch bwyd 

Hyfforddiant pellach wedi'i ddarparu i staff 
ar ddefnyddio'r system wybodaeth. 

Gwasanaeth 
Cwynion a 
Rhyddid 
Gwybodaeth 

Heb gyfathrebu â'r 
achwynwyr 

Sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn 
cael diweddariadau rheolaidd os oes 
problem gyda datrys eu cwyn o fewn yr 
amserlenni penodedig. 

 
 
 

5. CWYNION A WNAED I OMBWDSMAN GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 
 

 

5.1 Derbyniwyd Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon ar gyfer 2021/22 ar 9 Awst 2022 ac mae 
wedi ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn. 

 

5.2 Mae'r Ombwdsman yn disgwyl i achwynwyr fynd trwy holl weithdrefnau cwynion y 
Cyngor yn gyntaf cyn cysylltu â'i swyddfa i geisio ystyriaeth annibynnol o'u cwyn.  Fodd 
bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol mae disgresiwn gan yr Ombwdsmon i gynnal 
ymchwiliad uniongyrchol.  Fel arfer, caiff cwynion sydd heb gael eu hystyried eto gan 
y Cyngor eu cofnodi gan Swyddfa'r Ombwdsmon fel cysylltiadau 'Cyn pryd' a chânt 
eu cyfeirio'n ôl i'r Cyngor i'w hymchwilio o dan ei weithdrefnau cwynion ei hun. 

 

5.3 Fel mater o arfer, mae'r holl ymatebion ffurfiol a gyhoeddir yng Ngham 2 gweithdrefnau 
cwynion y Cyngor (polisïau corfforaethol a Gwasanaethau Cymdeithasol) yn cynnwys 
cynghori y gall achwynwyr gyfeirio eu cwyn at yr Ombwdsmon os ydynt yn parhau'n 
anfodlon â chasgliadau'r Cyngor, neu'r modd yr ymdriniwyd â'r gŵyn. 

 

5.4 Mae rheolaeth gyfyngedig gan y Cyngor dros ddefnyddwyr gwasanaeth yn cysylltu â'r 
Ombwdsmon yn uniongyrchol, er y byddai hyn yn cael sylw fel rheol yn ystod 
hyfforddiant staff (h.y. cynghori pobl sut i gwyno os ydynt yn anhapus â'r 
gwasanaethau a ddarparwyd). 

 
5.5 Mae'n ddefnyddiol nodi bod yr Ombwdsmon yn darparu data ynghylch nifer y 

'cysylltiadau' a dderbyniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn ogystal â nifer yr 
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'achosion wedi'u cau' yn ystod y cyfnod adrodd.  Bydd y dull hwn yn esbonio unrhyw 
anghysonderau yn nifer yr achosion sy'n cael eu hadrodd arnynt (yn enwedig os yw 
rhai yn cael sylw dros amryw o gyfnodau adrodd). 

 
5.6 Nifer y cwynion a wnaed i'r Ombwdsman yn 2021/22 yn ôl prif faes (fel y caiff ei 

gategoreiddio gan yr Ombwdsmon) 
Mae'r siart isod yn dangos nifer y cwynion a wnaed gan aelodau'r cyhoedd i'r 
Ombwdsmon, a ddangosir yn Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon. 
 

 

Maes 

Nifer y 
cwynion i'r 

Ombwdsmon 
2019/20 

Nifer y 
cwynion i'r 

Ombwdsmon 
2020/21 

Nifer y 
cwynion i'r 

Ombwdsmon 
2021/22 

Delio â Chwynion 4 5 14 

Cynllunio a Rheoli Cynllunio 6 8 10 

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 4 5 6 

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd 4 1 5 

Ffyrdd a Thrafnidiaeth 1 2 5 

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 5 3 3 

COVID-19 - 3 3 

Addysg 1 0 2 

Cyllid a Threthiant 2 2 2 

Cymunedau, Cyfleusterau, Adloniant a 
Hamdden 

1 0 1 

Cwynion am fwy nag un Gwasanaeth 0 0 1 

Gweinyddu Budd-daliadau 1 1 0 

Trwyddedu 2 0 0 

Tai 0 2 0 

CYFANSWM 31 32 52 

 
 
5.7 Derbyniodd yr Ombwdsmon 52 o gwynion am y Cyngor yn ystod 2021-2022, sef 20 

achos yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol.  Er gwaethaf hyn, nid yw'r Ombwdsmon wedi 
cychwyn ymchwiliadau i unrhyw un o'r achosion hyn.  Fodd bynnag, cytunwyd ar 13 
cytundeb Datrys yn Gyflym er mwyn i'r Cyngor allu datrys y gŵyn i foddhad yr 
Ombwdsmon. Ceir rhagor o wybodaeth am y cwynion hyn ar ddiwedd yr adroddiad 
hwn (tudalennau 19 – 23) gan gynnwys yr adroddiadau cryno swyddogol a luniwyd 
gan yr Ombwdsmon. 

 
5.8 Mae'r siart hwn yn darparu data sy'n cymharu canlyniadau'r holl achosion a gafodd eu 

cau gan yr Ombwdsman yn ystod y cyfnod dan sylw yn yr adroddiad hwn a'r ddwy 
flynedd flaenorol. 
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5.9 Achosion yr Ombwdsmon a arweiniodd at Ddatrys yn Gynnar 

 

 

Fel y cyfeiriwyd ato uchod, er na chynhaliwyd unrhyw ymchwiliadau ffurfiol gan yr 
Ombwdsmon am y trydydd cyfnod yn olynol, roedd nifer y cwynion lle oedd angen 
cymryd camau gweithredu ychwanegol yn dilyn eu hystyried gan yr Ombwdsmon 
wedi codi'n sylweddol i un deg tri (o'i gymharu â dim ond pedwar yn 2020-2021). Yn 
yr achosion hyn, mae'r Ombwdsmon yn rhoi cyfle i'r Cyngor adolygu ei reolaeth o'r 
achos a chytuno ar sut i weithredu er mwyn datrys y gŵyn. 
 

5.10 Mae'r cynnydd esbonyddol mewn achosion Datrys yn Gynnar yn ganlyniad i'r 
cynnydd cyffredinol yn nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd a'r 
heriau sylweddol a wynebwyd gan wasanaethau'r Cyngor yn ystod y cyfnod hwn. Yn 
ogystal, mae'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, sy'n eistedd o fewn y 
Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd, wedi wynebu sawl her yn ystod 
y cyfnod adrodd hwn o ganlyniad i absenoldebau heb eu cynllunio yn ogystal â 
swyddi gwag o fewn y Gwasanaeth. Roedd hwn yn ffactor arwyddocaol a gyfrannodd 
at y diffygion yn y modd yr ymdriniwyd â chwynion y cyfeiriwyd atynt yn llythyr yr 
Ombwdsmon. 
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6. CEISIADAU RHYDDID GWYBODAETH 

 
6.1 Y Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd sy'n gyfrifol am oruchwylio 

cydymffurfiaeth y Cyngor â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  Yn yr un modd â chanmoliaeth a chwynion, 
cafodd y gwasanaeth Rhyddid Gwybodaeth (a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol) ei ganoli hefyd ac mae'n ffurfio Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth y Cyngor. 

 
6.2 Mae'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 

Cyhoedd yn gyfrifol am ymgymryd â'r holl Adolygiadau Mewnol sydd yn ei hanfod yn 
golygu'r dull cwyno ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol.  Yn dilyn y cam Adolygiad Mewnol, mae gan ymgeiswyr 
yr hawl i gyfeirio eu cais i'r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer ystyriaeth 
bellach. 

 
6.3 Gall ceisiadau am wybodaeth a dderbynnir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a 

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol gael eu gwrthod am amryw o resymau ar yr 
amod bod esemptiadau neu eithriadau cyfreithlon sy'n atal datgelu gwybodaeth.  
Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae'r Cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad Gwrthod sy'n rhoi 
gwybodaeth glir i esbonio'r penderfyniad i beidio â datgelu'r wybodaeth y gofynnir 
amdani.  Rhaid nodi yma bod y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol yn ymwneud â gwybodaeth a gofnodwyd ac a ddelir 
gan y Cyngor ac felly nid oes hawl i gael atebion i gwestiynau a fyddai'n golygu creu 
gwybodaeth neu gofnodion newydd. 

 
6.4 Yn ystod y cyfnod adrodd hwn derbyniodd y Cyngor gyfanswm o 780 o geisiadau am 

wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth neu'r Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol.  O'r rhain, cafodd wyth achos eu huwchgyfeirio i'r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol ar gyfer Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd fel rhai sydd angen 
Adolygiad Mewnol. Roedd pedwar o'r achosion yn ymwneud â chwynion na chafodd 
eu darparu ar eu cyfer o fewn yr amserlen o 20 diwrnod gwaith. Gyda'r achosion hyn, 
darparwyd y wybodaeth y gofynnwyd amdani fel rhan o'r ymateb Adolygiad Mewnol. 
Cafodd yr esemptiad a gymhwyswyd ei gynnal mewn dau o'r achosion, ac roedd y 
ddau achos arall yn parhau i fod ar agor ar ddiwedd y cyfnod adrodd. 

 
6.5 Dangosir isod nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol (ar y cyd) a dderbyniwyd yn ystod 2020/2021 o'i gymharu â data ar 
gyfer y cyfnodau adrodd cynharach. 

 

 

1062 1140
975

756 780

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Gweithgarwch Deddf Rhyddid Gwybodaeth a 
Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol
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6.6 Mae'r siart isod yn dangos nifer y ceisiadau a dderbyniwyd gan bob gwasanaeth a 
pha ganran y mae hyn yn cyfateb iddi mewn perthynas â chyfanswm y ceisiadau a 
dderbyniwyd gan y Cyngor. 

 
 

Gweithgarwch Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol yn ôl Gwasanaeth 

   

 
Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

 Rheoliadau 
Gwybodaeth 

Amgylcheddol 
 

Gwasanaeth 
Nifer y 

Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

% Cyfanswm y 
Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

 
Nifer y Ceisiadau 
a Dderbyniwyd 

% Cyfanswm y 
Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

Ysgolion 57 7% 
 

- - 

Cyllid a Chaffael 132 17% 
 

- - 

Gwasanaethau Democrataidd 13 2% 
 

- - 

Pobl a Threfniadaeth 40 5% 
 

- - 

Porth Cymorth Cynnar 8 1% 
 

- - 

Porth Cynnal 70 9% 
 

- - 

Porth Gofal 79 10% 
 

  

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r 
Cyhoedd 

99 13% 
 

4 20% 

Gwasanaethau Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

117 15% 
 

6 30% 

Economi ac Adfywio 70 9% 
 

10 50% 

Cyswllt Cwsmeriaid 55 7% 
 

- - 

Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu 

6 >1% 
 

- - 

Mwy nag un Gwasanaeth 14 2% 
 

- - 

 
 

6.7 Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb statudol i ymateb i bob cais o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith.  Yn 2020/21 cyfradd cydymffurfio'r Cyngor â'r 
amserlen hon oedd 67%. 

 
6.8 Derbyniwyd cyfanswm o wyth cais ar gyfer Adolygiad Mewnol yn 2021/22 a dangosir 

y cyfan wedi eu grwpio fesul gwasanaeth. Mae hyn yn gynnydd o'r 7 a dderbyniwyd 
yn 2020-2021. 
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6.9 Gwnaethpwyd cyfanswm o 9 atgyfeiriad i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn 

ystod y cyfnod adrodd, y mwyafrif ohonynt yn ymwneud ag oedi'r Cyngor wrth 
ddarparu gwybodaeth o fewn yr amserlen statudol. 

  

0 1 2 3 4 5 6

Cyllid

Porth Gofal

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Economi ac Adfywio

Ceisiadau am Adolygiad Mewnol gan y Gwasanaeth
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7. CRYNODEB A CHASGLIADAU 

 
7.1 Mae'r adroddiad hwn yn dangos bod y Cyngor yn parhau i wynebu heriau sylweddol 

ers pandemig y coronafeirws sy'n deillio o amrywiaeth o ffactorau. Mae parhad 
gwasanaeth, cyflwyno swyddogaethau ychwanegol ers y pandemig a'r pwysau 
cyffredinol sy'n gysylltiedig â'r ffordd yr oedd angen darparu gwasanaethau yn ystod 
y cyfnod hwn i gyd wedi cael effaith. Mae'n amlwg y bu cynnydd mewn cwynion a 
gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys atgyfeiriadau i Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth; fodd bynnag, yr hyn sy'n fwyaf arwyddocaol yw'r cynnydd 
sylweddol yn nifer y cwynion a dderbyniwyd trwy'r Ombwdsmon. Bydd yr adran hon 
yn rhoi rhywfaint o ddadansoddiad o'r data y cyfeirir ato yn yr adroddiad hwn. 

 
7.2 I grynhoi, prif gasgliadau'r adroddiad hwn yw: 
 

 224 o gwynion wedi'u derbyn 
 357 o ymholiadau wedi'u prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth 
 133 o gwynion wedi'u derbyn: Cam 1 = 73 Cam 2 = 60 
 52 o 'gysylltiadau' wedi'u derbyn trwy Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru 
 780 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth 

Amgylcheddol wedi eu prosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
7.3 Roedd llawer llai o ganmoliaethau wedi’u cofnodi yn ystod 2021-2022 o gymharu â’r 

cyfnod adrodd blaenorol, ond ni ellir dehongli hyn heb rywfaint o gyd-destun oherwydd 
cofnodwyd twf mawr mewn canmoliaethau yn ystod 2020-2021 (o gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol). Mae’n bosib bod gostyngiad yn nifer y canmoliaethau am nad oedd 
modd i wasanaethau roi blaenoriaeth i drosglwyddo unrhyw ganmoliaeth i’r 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth i’w recordio.  Esboniad mwy tebygol, 
fodd bynnag, yw nad oedd y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth wedi gallu 
cynnal ei adolygiad arfaethedig o reoli nag o ganmoliaeth ar draws y Cyngor yn ystod 
y flwyddyn adrodd hon (gweler para. 2.6 uchod) oherwydd y pwysau a brofwyd gan y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth drwy gydol y flwyddyn. 

 
7.4 Er bod yr Ymholiadau a reolir gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 

wedi gostwng ychydig, roedd nifer y cwynion wedi cynyddu i’r lefelau a gofnodwyd yn 
2018-2019 (h.y. 133 o achosion). Priodolir hyn yn rhannol i’r diffyg capasiti yn y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth i fwrw ati’n rhagweithiol i ddatrys 
pryderon ar y cyfle cyntaf.  Cydnabyddir hefyd y bydd yr absenoldebau a'r swyddi gwag 
a gafwyd o fewn y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth wedi cyfrannu'n 
sylweddol at yr anallu i reoli achosion mor effeithiol ag yn y blynyddoedd blaenorol. 

 
7.5 Roedd cynnydd bach o ran cwynion Cam 1 ond ymdriniwyd ag 18 o achosion yn rhagor 

yng Ngham 2 (y cam ffurfiol) o gymharu â’r cyfnod adrodd diwethaf. Roedd 
cydymffurfiaeth ag amserlenni rhagnodedig hefyd yn is na'r disgwyl, er y cydnabyddir 
bod cwynion Cam 2 yn aml yn gofyn am amser ychwanegol i ymchwilio'n drylwyr – ar 
yr amod bod achwynwyr yn derbyn gohebiaeth am unrhyw oedi. Yn anffodus, roedd y 
capasiti i gyfathrebu ag achwynwyr a darparu diweddariadau rheolaidd wedi wynebu 
llu o anawsterau oherwydd y pwysau ar y gwasanaethau, fel y cyfeiriwyd ato uchod. 

 
7.6 O ganlyniad, arweiniodd hyn at achwynwyr yn uwchgyfeirio eu cwynion at yr 

Ombwdsmon yn llawer cynharach, a arweiniodd yn y pen draw at y cynnydd mewn 
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gweithgarwch cyffredinol a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon, yn ogystal â'r nifer sylweddol 
o gytundebau Datrys yn Gynnar. 

 
7.7 Rhaid nodi hefyd bod cymhlethdod y cysylltiad a gafodd y Gwasanaeth Cwynion a 

Rhyddid Gwybodaeth yn ystod 2021-2022 yn llawer mwy nag yn y blynyddoedd 
blaenorol. Er enghraifft, roedd nifer o'r ymholiadau a dderbyniwyd yn gofyn am 
fewnbwn sylweddol gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth oherwydd nid 
oeddent o reidrwydd yn dod o dan gwmpas y polisïau cwynion. Roedd achosion o'r 
fath yn dal i gynhyrchu cryn dipyn o waith (h.y. esbonio pam na ellid defnyddio'r broses 
gwynion, am ba reswm bynnag) yn ogystal ag ymdrechion i gysylltu â chydweithwyr i 
ddatrys y materion a godwyd. Er enghraifft, ni ellir ystyried cwynion am y camau hollol 
ddilys a gymerwyd gan y Cyngor (h.y. yn unol â pholisi a deddfwriaeth) o dan y polisïau 
cwynion oherwydd cânt eu hystyried yn 'benderfyniad a wnaed yn briodol'. Yn ogystal, 
derbyniwyd nifer o gwynion lle nad oedd gan yr achwynydd ganiatâd y defnyddiwr 
gwasanaeth, neu fod ei gŵyn yn ymwneud â gweithredoedd trydydd parti, yn hytrach 
na'r Cyngor. Mae dal angen datrys achosion o'r fath ac, mewn rhai achosion, cynhelir 
ymchwiliadau, er y gwneir hynny y tu allan i'r prosesau cwynion. 

 
7.8 Derbyniwyd dwy gŵyn yn ymwneud â'r Gymraeg yn ystod 2021-2022, y ddwy yn 

ymwneud ag achosion lle na weithredwyd ar ddewis iaith (Cymraeg) y defnyddwyr 
gwasanaeth. Cafodd y ddwy gŵyn eu datrys yn brydlon ac yn foddhaol yng Ngham 1, 
ac roedd y gwasanaethau perthnasol yn yr achosion hyn wedi rhoi mesurau ar waith i 
godi ymwybyddiaeth staff a sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg yn y dyfodol. 

 
7.9 Fel y nodwyd eisoes, ni welwyd o’r blaen gynifer o gwynion yn cael eu cyfeirio i’r 

Ombwdsmon (derbyniodd y corff 52 o gwynion yn 2021-22, o gymharu â 32 in 2020-
21), ac felly hefyd nifer y cytundebau Datrysiad Cynnar (13 i gyd).  Ar nodyn mwy 
cadarnhaol fodd bynnag, caewyd 16 o achosion ar ôl i’r Ombwdsmon roi ystyriaeth 
gychwynnol iddynt, gan gefnogi’r camau a gymerodd y Cyngor wrth reoli’r cwynion. 
Roedd 13 o achosion pellach wedi’u cyfeirio yn rhy gynnar, hynny yw, fod yr 
achwynydd heb ddefnyddio i’r eithaf broses gwynion y Cyngor ei hun. Roedd 4 achos 
y tu allan i awdurdodaeth yr Ombwdsmon. 

 
7.10 Dengys dadansoddiad pellach o holl weithgarwch yr Ombwdsmon nad oedd angen 

unrhyw ymyrraeth o gwbl gan yr Ombwdsmon mewn 72% o achosion. Er y cydnabyddir 
bod llawer mwy o achosion wedi arwain at gytundebau Datrys yn Gynnar yn ystod 
2021-2022 (13 i gyd), o ystyried yr 20 achos ychwanegol a dderbyniodd yr 
Ombwdsmon yn ystod y flwyddyn, a gallu'r Cyngor i gyflawni'r cytundebau heb 
gychwyn ymchwiliad ffurfiol, mae'n dangos penderfyniad swyddogion i unioni pethau. 

 
7.11 Mae Safleoedd Casglu Sbwriel a Gwastraff Cartref yn parhau i fod ar frig y rhestr o ran 

y gwasanaeth a gafodd y nifer fwyaf o gwynion Cam 1, wedi'i ddilyn yn agos gan 
Gynllunio (gan gynnwys Gorfodi Cynllunio). Roedd Treth y Cyngor a Budd-dal Tai ill 
dau wedi derbyn 7 cwyn Cam 1 yr un. Mae’r tri gwasanaeth uchaf yn rhannu bron i 
hanner y cwynion Cam 1 a ddaeth i law’r Cyngor. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn 
flaenorol, mae natur y gwasanaethau hyn yn golygu fod tuedd iddynt ddenu nifer fawr 
o gwynion.  

 
7.12 Cafodd llai na hanner yr holl gwynion eu cadarnhau yn ystod 2021-2022 o gymharu â 

54% yn 2020-2021.  Mae hyn yn gadarnhaol ac yn dangos, er gwaethaf y cynnydd yn 
nifer y cwynion yn ystod y flwyddyn, fod llai ohonynt yn gyfiawn.  Serch hynny, roedd 
llai o gwynion nad oedd wedi cael eu cadarnhau ychwaith, ond mae rhai achosion yn 
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dal i fod ar agor ar ddiwedd y cyfnod adrodd.  Rhoddwyd y gorau i ddeg cwyn yn ystod 
y broses a hynny gan yr achwynwyr.  

 
7.13 Cydnabyddir bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio ar y cyfleoedd sy'n deillio o 

gwynion, yn arbennig o ran dysgu gwersi a rhannu arfer da ar draws y sefydliad. Bydd 
hyn yn cael ei archwilio ymhellach yn ystod y flwyddyn adrodd sydd i ddod a rhagwelir 
y bydd tystiolaeth o hyn i'w gweld yn adroddiad blynyddol y flwyddyn nesaf. 

 
7.14 Mae lle i wella bob amser o ran cydymffurfio ag amserlenni penodedig – o ran cwynion 

a Deddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Mae nifer yr 
ymatebion Deddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a 
gyhoeddwyd o fewn yr amserlen 20 diwrnod gwaith wedi gostwng i'r lefel isaf a 
gofnodwyd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn yr un modd â'r llynedd, credir bod hyn 
oherwydd cyfuniad o ffactorau gan gynnwys diffyg capasiti gwasanaethau i allu 
blaenoriaethu Rhyddid Gwybodaeth cyn ymrwymiadau gwaith presennol; methu â 
chael copïau caled o rai dogfennau; diffyg capasiti o fewn y Gwasanaeth Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth (sy'n cyflawni'r rhan fwyaf o'r dasg weinyddol sy'n ymwneud â 
gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth, h.y. cofnodi, cydnabod a dosbarthu ceisiadau 
newydd a chyhoeddi'r holl ymatebion a chymhwyso unrhyw eithriadau/esemptiadau 
a/neu olygiadau yn ôl yr angen). 

 
7.15 Ynghyd â chynnydd bach yn nifer y ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau 

Gwybodaeth Amgylcheddol a dderbyniwyd, bu cynnydd hefyd yn nifer yr achosion a 
gyfeiriwyd at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Cyfeiriwyd cyfanswm o 9 achos at 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n cyfateb i 1% o'r holl geisiadau a 
dderbyniwyd. Fodd bynnag, mae lle i wella o hyd yn hyn o beth, yn enwedig o ran 
cydymffurfio – fel y cyfeirir ato uchod. 

 
7.16 I gloi, mae'n rhaid rhoi blaenoriaeth i gydymffurfio â'r amserlenni statudol ar gyfer 

cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn y dyfodol, ac o ganlyniad, mae cydymffurfio â'r 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a gweithgarwch yr Ombwdsmon wedi'u cynnwys ym 
mesurau perfformiad y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth ar gyfer 2022-
2023. 

 
7.17 Mae cynnwys yr adroddiad hwn yn llai cadarnhaol o'i gymharu â pherfformiad y Cyngor 

mewn perthynas â chwynion a Rhyddid Gwybodaeth dros y blynyddoedd diwethaf. 
Mae'r cynnydd mewn gweithgarwch, ar draws y ddau wasanaeth, yn gyson â'r hyn y 
mae Awdurdodau Lleol eraill yn ei brofi – fel y cydnabyddir yn Llythyr Blynyddol yr 
Ombwdsmon. Fodd bynnag, bydd adnoddau ac arferion gwaith effeithiol yn cael eu 
hadolygu er mwyn darparu gwasanaeth mwy effeithlon a thryloyw ar gyfer ein 
dinasyddion a'n defnyddwyr gwasanaeth. Bydd hyn yn flaenoriaeth i'r Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth yn ystod y flwyddyn i ddod. 

 
Marie-Neige Hadfield 
Rheolwr Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 
 
11 Hydref 2022 
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8. DATA 
 

EITEM 1: DADANSODDIAD O'R CWYNION FESUL GWASANAETH 
 
 

 
 

Gwasanaethau ac Adrannau Cam 1 Cam 2 CYFANSWM 

Ysgolion   

5 ➢ Ysgolion 0 3 

➢ ADY 0 1 

➢ Cynnig Gofal Plant 1 0 

    

Cyllid a Chaffael   
10 

➢ Treth y Cyngor a Budd-daliadau 7 3 

    

Gwasanaethau Democrataidd   

3 
➢ Cymorth i Wasanaethau Corfforaethol 1 0 

➢ Gwasanaethau Etholiadol 2 0 

    

Pobl a Threfniadaeth   
1 

➢ Cyflogres 0 1 

    

Porth Cymorth Cynnar   
3 

➢ Canolfannau Llesiant 2 1 

    

Porth Cynnal   

24 
➢ Tîm Oedolion 2 1 

➢ Asesu Plant a Theuluoedd 2 2 

➢ Diogelu 2 6 

➢ Cymorth Estynedig 4 5 

    

Porth Gofal   

5 
➢ Maethu 1 0 

➢ Brysbennu Porth Gofal 1 0 

➢ Digartrefedd / Tai (gan gynnwys Grant Cyfleusterau i'r Anabl, 
Eco Flex) 

1 2 

 

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd   

11 

➢ Diogelwch Bwyd 1 0 

➢ Safonau Masnach 0 1 

➢ Iechyd yr Amgylchedd 2 2 

➢ Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth 2 2 

➢ Trwyddedu 1 0 

    

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol   
36 

➢ Cynnal a Chadw/Gwella Priffyrdd 6 2 
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Gwasanaethau ac Adrannau Cam 1 Cam 2 CYFANSWM 

➢ Angori 0 1 

➢ Casglu Gwastraff a Safleoedd Gwastraff Cartref 15 9 

➢ Trafnidiaeth 3 0 

    

Economi ac Adfywio   

23 

➢ Arfordiroedd a Chefn Gwlad 0 1 

➢ Cynllunio (gan gynnwys Gorfodi) 7 7 

➢ Cwyn yn erbyn staff 0 1 

➢ Gwasanaethau Eiddo 3 0 

➢ Covid-19 – Amrywiol 0 1 

➢ Gorchymyn Cadw Coed 1 0 

➢ Ystadau 1 1 

 

Cyswllt Cwsmeriaid   

5 ➢ Gwasanaethau Cwsmeriaid 3 0 

➢ Cofrestru 1 0 

➢ TGCh a Rheoli Gwybodaeth 1 0 

    

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 0 0 0 

 

Mwy nag un Gwasanaeth / Corfforaethol 0 7 7 

 

CYFANSWM Y CWYNION A DDERBYNIWYD 73 60 133 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
EITEM 2: CANLYNIADAU CWYNION 
 

Canlyniad 2021/22 

> Ymchwiliad / cwyn heb ei pharhau neu ei thynnu yn ôl 10 

> Cwyn heb ei chadarnhau 43 

> Cwyn wedi ei chadarnhau yn llwyr / yn rhannol 65 

> Ar Agor / Parhau 15 

CYFANSWM 133 
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EITEM 3 – ACHOSION YR OMBWDSMON A ARWEINIODD AT GYTUNDEBAU DATRYS YN GYNNAR 
 

Dyddiad 
Cyhoeddi'r 
Adroddiad 

Cyfeirnod 
yr Achos  

Gwasanaeth(au) Manylion Adroddiad yr Ombwdsmon 

28/04/21 202005090 Porth Cynnal Cwynodd Mr X nad oedd ei gyfarpar cyfrifiadurol, a ddarparwyd cynt yn dilyn asesiad o'i anghenion gan y 
Cyngor, yn addas i'w ddiben erbyn hyn. Nododd yr Ombwdsmon fod Mr X wedi nodi ei fod hefyd yn 
ddigartref ac nad oedd bellach yn preswylio yn ardal y Cyngor oherwydd ei bryderon o ran diogelu mewn 
perthynas â'r Cyngor, ond ei fod yn ceisio cael ail asesiad o'i anghenion. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd eglurder ynghylch a oedd Mr X yn bwriadu dychwelyd i ardal y 
Cyngor ac, felly, a oedd dyletswydd i'w asesu ac ystyried y ffaith ei fod yn ddigartref. Roedd yr Ombwdsmon 
o'r farn ei bod yn rhesymol i Mr X gadarnhau ei fwriad ynghylch dychwelyd i ardal y Cyngor, cyn ystyried a 
fu camweinyddu ar ran y Cyngor. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o'r farn bod cyfle i ddatrys y mater yn gynnar, ar ôl cael cadarnhad am hyn gan Mr 
X. Byddai hyn yn cadarnhau a oedd y Cyngor o dan ddyletswydd tuag at Mr X. Os oedd, roedd yr 
Ombwdsmon yn falch o nodi bod y Cyngor wedi cytuno y byddai, o fewn 8 wythnos, yn dechrau ailasesu 
anghenion Mr X (yn cynnwys anghenion cyfathrebu) ac, wrth wneud hynny, yn ystyried ei statws 
digartrefedd. 

13/05/21 2020006242 Porth Cynnal Cwynodd Ms X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'w phryderon ynghylch y gofal yr oedd wedi bod yn ei roi 
i'w ffrindiau. Dywedodd Ms X nad oedd y gefnogaeth yr oedd wedi gofyn amdani wedi cael ei rhoi. 
 
Canfu'r asesiad nad oedd y Cyngor wedi ymateb yn ffurfiol i gŵyn Ms X. Cytunodd y Cyngor i wneud hynny 
ond byddai'n cysylltu â'r achwynydd yn gyntaf o fewn 10 diwrnod gwaith, er mwyn esbonio'i chŵyn. 
Cytunodd y Cyngor i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r swyddfa hon am ei chynnydd o ran ystyried y gŵyn yn 
ffurfiol o fewn 20 diwrnod gwaith. Cytunodd y Cyngor hefyd i nodi unrhyw anghenion gofal cymdeithasol a 
oedd gan yr achwynydd neu ei ffrindiau (yn amodol ar y caniatâd angenrheidiol) ac i gymryd camau i roi 
unrhyw wasanaethau cefnogi priodol ar waith cyn gynted â phosib. 
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22/06/21 202100516 Porth Cynnal Cwynodd Miss X am nad oedd Cyngor Sir Ceredigion ("y Cyngor") wedi rhoi sylw amserol i'w chŵyn am 
Wasanaethau Cymdeithasol. 
 
Wrth ystyried cwyn Miss X, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus oherwydd yr oedi sylweddol a fu cyn ymateb 
i'w chŵyn, am nad oedd wedi cael ymateb, a bod gweithredoedd y Cyngor wedi achosi anghyfleustra iddi. 
Penderfynodd setlo'r gŵyn heb gynnal ymchwiliad. 
 
Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i: 

• Cynnig taliad 'amser a thrafferth' o £150 i Miss X. 

• Cynnig ymddiheuriad ffurfiol i Miss X am y methiannau a ganfuwyd o ran delio â'i chŵyn. 

• Ymchwilio i'w chŵyn yn unol â'r weithdrefn gwyno Gwasanaethu Cymdeithasol. 
 
Cytunodd y Cyngor i gyflawni'r camau hyn o fewn 4 wythnos. 

28/07/21 202102361 Polisi, 
Perfformiad a 

Diogelu'r 
Cyhoedd (Delio â 

Chwynion) 

Cwynodd Mr X am yr oedi cyn i'r Cyngor ymateb i'w gŵyn a'r cais Rhyddid Gwybodaeth, a gyflwynwyd iddo 
ym mis Mawrth a mis Ebrill 2021 yn y drefn honno. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor, o fewn 20 diwrnod gwaith, ddarparu ymateb i gŵyn Mr X a 
diweddariad mewn perthynas â'i gais Rhyddid Gwybodaeth. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o'r farn fod hyn yn setliad priodol. 

09/08/21 202101675 Economi ac 
Adfywio 

Cwynodd Mrs A am gamau gweithredu Cyngor Sir Ceredigion mewn perthynas â materion cynllunio a 
gorfodi mewn perthynas â datblygiad tai ar dir wrth ymyl ei chartref ac, yn benodol, bod lefelau'r tir wedi cael 
eu codi. Cwynodd Mrs A hefyd am oedi wrth ddelio â chwynion, cyfathrebu gwael y Cyngor ac na chafodd y 
cwestiynau a godwyd eu hateb yn llawn. 
 
Canfu'r Ombwdsmon nad oedd digon o dystiolaeth o gamweinyddu yn y broses gynllunio neu orfodi i 
warantu ymchwiliad. Ymddengys bod oedi heb esboniad yn y broses delio â chwynion ond roedd 
ymddiheuriad eisoes wedi'i ddarparu gan y Cyngor. Fodd bynnag, roedd yr ymateb i'r gŵyn yn cynnwys 
manylion ac esboniad ynghylch sut y daethpwyd i'r penderfyniad ac nid oedd y Cyngor wedi ymateb i 
gwestiynau ychwanegol a godwyd gan Mrs A. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo'r gŵyn heb ymchwiliad. Ceisiodd a sicrhaodd gytundeb y Cyngor i roi 
ymateb llawnach i gŵyn Mrs A o fewn 20 diwrnod gwaith, gan roi sylw i'r pryderon penodol a godwyd gyda'r 
adran gynllunio, gan gynnwys esboniad gwell ynghylch sut y cyfrifwyd lefelau'r ddaear, ymateb ysgrifenedig 
i'r ymholiadau a godwyd gyda'r Adran Gwynion, ac ymddiheuriad am fethiant y Cyngor i fynd i'r afael â'r 
cwestiynau atodol a godwyd. 
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20/08/21 202102036 Porth Cynnal a 
Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Miss X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'w chwyn Gwasanaethau Cymdeithasol a gyflwynwyd 
iddi ym mis Tachwedd 2020. 
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Miss X wedi cael ymateb ffurfiol i'w chwyn a'i bod wedi cael ei 
hanhwyluso gan weithredoedd y Cyngor. Penderfynodd setlo'r gŵyn heb ymchwiliad. 
 
Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i: 

• Ymddiheuro i Miss X am yr oedi cyn ymateb i'w chwyn 

• Rhoi esboniad i Miss X am yr oedi 

• Rhoi ymateb i gŵyn Miss X 

• Cynnig £200 i Miss X am yr amser a'r drafferth a gafodd wrth wneud ei chwyn 
 
Cytunodd y Cyngor i gwblhau'r argymhellion o fewn pythefnos. 

17/09/21 202102202 Economi ac 
Adfywio a Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Ceredigion ("y Cyngor"), yn gweithredu fel awdurdod cynllunio, wedi 
cymryd camau gorfodi ynghylch datblygiad anawdurdodedig ar dir cyfagos, a adroddodd yn 2019. Roedd y 
Cyngor wedyn (yn 2020) wedi cyflwyno caniatâd cynllunio ôl-weithredol, y cadarnhawyd wedyn oedd yn 
gamgymeriad ar ei ran (gan ei fod wedi bwriadu gwrthod y cais). Ers hynny, dywedodd Mr X bod y 
tirfeddiannwr wedi cael amser ychwanegol gan y Cyngor i gaffael tir pellach i fodloni termau'r caniatâd a 
roddwyd, ond heb wneud hynny o fewn yr amser a ganiateir. Cwynodd Mr X ymhellach nad oedd y Cyngor 
wedi rhoi gwybod y diweddaraf iddo, nac egluro iddo pam doedd dim camau gweithredu wedi'u rhoi ar waith 
yn erbyn y datblygwr am fethu â chaffael y tir, neu beth yr oedd yn bwriadu ei wneud. 
 
Wrth ystyried y gŵyn, bu i'r Ombwdsmon gydnabod y camgymeriad, yr oedd y Cyngor wedi'i dderbyn. 
Roedd yn bryderus am yr oedi wedi hynny, yn ogystal â'r diffyg gwybodaeth ddiweddar a roddwyd i Mr X. 
Ystyriodd fod hyn yn gamweinyddiaeth ac yn anghyfiawnder difrifol i Mr X, o ystyried ei fod wedi codi 
pryderon ers 2019. Gan gydnabod ei gyfyngiadau awdurdodaethol o ran materion cynllunio (ynghlwm wrth y 
ffaith na all gwestiynu barn broffesiynol, na rhoi cyfarwyddyd i'r Cyngor i gymryd camau gorfodi), ystyriodd 
yr Ombwdsmon bod modd datrys y gŵyn ar sail y camau gweithredu canlynol, fel opsiwn amgen i'r 
archwiliad. 
 
Cytunodd y Cyngor, o fewn mis i: 

(a) Ymddiheuro yn ysgrifenedig i Mr X (drwy Uwch Swyddog) am y camweinyddu a ddigwyddodd. 
(b) Rhoi eglurhad manwl i Mr X (ar wahân neu ar y cyd â'r uchod) am beth ddigwyddodd ers 

penderfyniad y Cyngor i alluogi amser i gaffael tir, a sut mae'r mater yn mynd i gael ei bennu a pha 
gasgliad fydd yn cael ei weithredu. 

(c) Cynnig taliad unioni i Mr X o £1,500 am yr anghyfiawnder a achoswyd iddo gan y camweinyddu, yn 
ogystal â'i amser a'i drafferth o ran mynd ar ôl ei gwynion gyda'r Cyngor a'r Ombwdsmon. 
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21/09/21 202102648 Economi ac 
Adfywio 

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Ceredigion ("y Cyngor") wedi asesu'n amserol honiad o fynd yn groes i 
reolau cynllunio a chymryd camau gorfodi, os yw'n briodol. 
 
Cysylltodd yr Ombwdsmon â'r Cyngor a sicrhaodd ei gytundeb, erbyn ddim hwyrach na 1 Tachwedd 2021, i 
ymateb i'r achwynydd am ei ganfyddiadau ynghylch yr achos o dorri rheolau, a chynnig eglurhad ac 
ymddiheuriad am yr oedi yn hyn o beth. 

06/10/21 202104213 Cyllid a Chaffael 
a Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'r gŵyn a gyflwynodd yn Ebrill 2021 ynghylch materion yn 
ymwneud â'i daliadau treth cyngor. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor roi ymateb "cam dau" i Mr X (o fewn tair wythnos) yn 
cynnwys esboniad am yr oedi. Byddai'r Cyngor hefyd yn gwneud asesiad i benderfynu a oedd Mr X wedi 
colli allan yn ariannol oherwydd yr oedi. Byddai hefyd yn ystyried gwneud taliad "amser a thrafferth" drwy 
orfod mynd ar ôl y mater a chysylltu â'r Ombwdsmon. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol yn lle cynnal ymchwiliad. 

21/10/21 202104158 Economi ac 
Adfywio 

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi methu â chyfathrebu'r cynnydd oedd yn digwydd gyda chamau 
gorfodaeth yn brydlon. Cwynodd Mr X hefyd am y diffyg ymateb i'w lythyr o gŵyn i'r Cyngor ym mis Mehefin 
2021. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor gysylltu â Mr X i drafod ei gŵyn a derbyn copi fel bo angen 
o'i lythyr cwyn. Byddai yna'n rhoi ymateb ("cam dau") ffurfiol yn unol â'i broses cwynion mewnol, o fewn 20 
diwrnod gwaith. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol yn lle cynnal ymchwiliad. 

25/01/22 202106308 Porth Cynnal a 
Pholisi, 

Perfformiad a 
Diogelu'r 

Cyhoedd (Delio â 
Chwynion) 

Cwynodd Miss X fod y Cyngor wedi methu â diwallu anghenion ei mab a'i phlentyn. Roedd Miss X hefyd yn 
anhapus na chynhaliwyd ymchwiliad cam 2 mewn ffordd amserol ar ôl gofyn i'r Cyngor wneud hynny. 
 
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Cyngor wedi uwch-gyfeirio cwyn Miss X i ymchwiliad cam 2 
(o dan Rheoliadau Gweithdrefn Gwyno y Gwasanaethau Cymdeithasol) pan ofynnwyd iddo, a chysylltodd 
â'r Cyngor i ddatrys hyn. Felly gofynnodd yr Ombwdsmon i'r Cyngor roi ymddiheuriad i Miss X am beidio ag 
uwch-gyfeirio ei chŵyn pan ofynnwyd iddo, ac i benodi Swyddog Ymchwilio Annibynnol i gynnal ymchwiliad 
cam 2. 
 
Erbyn 28 Chwefror, cytunodd y Cyngor i: 

(i) ymddiheuro i Miss X am fethu ag uwch-gyfeirio ei chŵyn ac 
(ii) i uwch-gyfeirio cwyn Miss X i gam 2 a phenodi Swyddog Ymchwilio Annibynnol i gynnal 

ymchwiliad. 
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07/02/22 202106906 Polisi, 
Perfformiad a 

Diogelu'r 
Cyhoedd (Delio â 

Chwynion) 

Cwynodd Miss X fod y Cyngor wedi methu ag ymateb i'w chŵyn am y gwasanaethau cymdeithasol, a'i fod 
hefyd wedi methu ag ymateb i'w llythyrau. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai'r Cyngor gysylltu â Miss X (cyn pen 5 diwrnod) i ganfod a fyddai'n 
hoffi i'w chwyn gael ei thrin ar gam 1 neu ar gam 2 trefn gwyno'r gwasanaethau cymdeithasol. Wedi hynny, 
dylai ymdrin â chwyn Miss X yn unol â'r amserlenni statudol. Dylai hefyd ymddiheuro i Miss X am fethu ag 
ymateb i'w llythyrau. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o'r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad. 

23/03/22 202107539 Polisi, 
Perfformiad a 

Diogelu'r 
Cyhoedd (Delio â 

Chwynion) 

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu ag ymchwilio ac ymateb i'w chŵyn am gynnydd mewn ffioedd 
cartref nyrsio. 
 
Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd y Cyngor wedi ymateb i Ms X er ei bod 
wedi cael gwybod ym mis Awst 2021 bod ymholiadau'n cael eu gwneud. Yn lle ymchwiliad, gofynnodd yr 
Ombwdsmon i'r Cyngor gwblhau'r canlynol er mwyn setlo cwyn Ms X: 
Erbyn 21 Ebrill 2022, 

a) Ymddiheuro i Ms X am fethu ag ymateb 
b) Rhoi ymateb llawn i Ms X i'w neges e-bost 
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Cyngh. Bryan Davies 
Cyngor Sir Ceredigion    
Trwy Ebost yn unig: bryan.davies@ceredigion.go.uk 
 
Llythyrau Blynyddol 2021/22 
 
Annwyl Cynghorydd Davies 
 
Mae’n falch gennyf gyflwyno’r Llythyr Blynyddol (2021/22) i chi ar gyfer Cyngor 
Sir Ceredigion sy’n ymdrin â chwynion yn ymwneud â chamweinyddu a methiant 
gwasanaeth, cwynion yn ymwneud ag achosion honedig o dorri’r Cod Ymddygiad 
i Gynghorwyr, a’r camau sy’n cael eu cymryd i wella gwasanaethau cyhoeddus.  
 
Dyma fy llythyr blynyddol cyntaf ers ymgymryd â rôl yr Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2022, ac rwy’n gwerthfawrogi bod pob 
corff cyhoeddus yng Nghymru yn dal i deimlo effeithiau’r pandemig.  Ni fu ein 
swyddfa yn rhydd rhag hyn, gyda mwy o achosion nag erioed yn cael eu cyfeirio 
atom dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Mae’r berthynas waith gref rhwng fy 
Swyddfa ag Awdurdodau Lleol yn parhau i ddarparu gwelliannau yn y ffordd 
rydym yn ymdrin â chwynion ac yn sicrhau, pan aiff pethau o chwith, ein bod yn 
dysgu o hynny ac yn adeiladu gwasanaethau cyhoeddus cryfach.  
 
Cwynion yn ymwneud â Chamweinyddu a Methiant Gwasanaeth 
 
Y llynedd, cynyddodd nifer y cwynion a gyfeiriwyd atom yn ymwneud ag 
awdurdodau lleol o 47% (o gymharu â ffigyrau 20/21) ac rydym bellach yn derbyn 
llawer mwy o gwynion o gymharu â chyn y pandemig.  Mae’n debygol y cafodd 
cwynion i’m swyddfa, a gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol, eu celu yn 
ystod y pandemig, ac rydym bellach yn dechrau gweld yr effaith ‘adlam’ 
ddisgwyliedig.  
 
Yn ystod y cyfnod hwn, gwnaethom ymyrryd (cadarnhau, setlo neu ddatrys yn y 
cam cynnar) cyfran debyg o gwynion am gyrff cyhoeddus, sef 18%, o gymharu â 
blynyddoedd diweddar. Arhosodd cyfraddau ymyrryd (lle rydym wedi ymchwilio i 
gwynion) ar gyfer Awdurdodau Lleol ar lefel debyg hefyd – 14% o gymharu â 
13% yn y blynyddoedd diwethaf.  
 

RRRRRRRR 

  Gofynnwch 
am: 

Cyfathrebu  

          01656 641150 

Dyddiad: 
  

Awst 2022       cyfathrebu@ombwdsmon.cymru 
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Cwynion yn ymwneud â’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr  
 
Cawsom hefyd nifer uchel o gwynion y Cod Ymddygiad y llynedd, yn ymwneud â 
Phrif Gynghorau a Chynghorau Tref a Chynghorau Cymuned.  Cyfeiriwyd y nifer 
uchaf erioed (20) at naill ai at Banel Dyfarnu Cymru neu bwyllgorau safonau lleol, 
oherwydd tystiolaeth o dorri’r Cod.   
 
Cefnogi gwella gwasanaethau cyhoeddus 
 
Yn ogystal â rheoli’r lefelau uchaf erioed o gwynion, gwnaethom hefyd barhau â’n 
gwaith gan ddefnyddio ein pwerau rhagweithiol yn Neddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. Yn benodol, cynnal ein Hymchwiliad 
ar ein Liwt ein Hunain cyntaf a pharhau â’n gwaith ar yr Awdurdod Safonau 
Cwynion.   
 
Ym mis Hydref 2021, gwelsom gyhoeddiad yr ymchwiliad ar ei liwt ei hun cyntaf 
yng Nghymru: Adolygiad Digartrefedd. Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys tri 
Awdurdod Lleol ac yn ceisio craffu ar y ffordd y cafodd asesiadau Digartrefedd eu 
cynnal. Gwnaeth yr adroddiad argymhellion penodol i’r awdurdodau yr 
ymchwiliwyd iddynt, ynghyd ag awgrymiadau i bob Awdurdod Lleol arall yng 
Nghymru a Llywodraeth Cymru. Bydd rhai o’r argymhellion hyn yn cyflwyno 
newidiadau yn syth - er enghraifft, diweddaru taflenni ffeithiau a thempledi llythyr 
ac asesiad i sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol yn 
cael eu gwreiddio’n rheolaidd i brosesau - cynlluniwyd pob argymhelliad i sicrhau 
newid gwirioneddol i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau digartrefedd yng 
Nghymru.  
 
Parhaodd yr Awdurdod Safonau Cwynion ei waith â chyrff cyhoeddus yng 
Nghymru’r llynedd.   Mae’r polisi cwynion enghreifftiol eisoes wedi’i fabwysiadu 
gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd yng Nghymru ac rydym bellach wedi 
ymestyn hyn i gyfran gyntaf o Gymdeithasau tai a Chyfoeth Naturiol Cymru. Y 
nod yw gweithredu’r gwaith hwn ledled sector cyhoeddus Cymru.  
 
Yn ogystal â hyn, am y tro cyntaf, cyhoeddodd yr Awdurdod Safonau Cwynion 
wybodaeth am gwynion y mae awdurdodau lleol wedi ymdrin â nhw – cyflawniad 
allweddol ar gyfer y gwaith hwn. Dengys data ar gyfer 21/22:  
 
- Cofnodwyd dros 15,000 o gwynion gan Awdurdodau Lleol 
- 4.88 am bob 1000 o breswylwyr.   
- Cadarnhawyd bron i hanner (46%) y cwynion hynny.  
- Ymchwiliwyd i oddeutu 75% ohonynt o fewn 20 diwrnod gwaith.  
- Yn y pen draw, cyfeiriwyd oddeutu 8% o’r holl gwynion a gaewyd at OGCC.   
 
Mae'r Awdurdod Safonau Cwynion bellach wedi gweithredu polisi cwynion 
enghreifftiol gyda bron i 50 o gyrff cyhoeddus, ac wedi darparu 140 o sesiynau 
hyfforddi, yn rhad ac am ddim, yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Bu’r 
adborth yn ardderchog, ac mae’r hyfforddiant wedi bod yn boblogaidd iawn – felly 
byddwn yn annog Cyngor Sir Ceredigion i ymgysylltu cymaint â phosibl. 
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Cwynion a wnaed i’r Ombwdsmon  
 
Mae crynodeb o'r cwynion yn ymwneud â chamweinyddu/methiant gwasanaeth a 
dderbyniwyd mewn cysylltiad â'ch Cyngor wedi'i atodi, ynghyd â chrynodeb o'r 
cwynion Cod Ymddygiad yn ymwneud ag aelodau'r Cyngor a Chynghorau Tref a 
Chynghorau Cymuned eich ardal. 
 
Yn sgil y dyletswyddau newydd ar arweinwyr gwleidyddol a phwyllgorau safonau i 
hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad eu haelodau, edrychwn 
ymlaen at weithio gyda chi, eich Swyddog Monitro a phwyllgorau safonau i rannu 
unrhyw ddysgu o’r cwynion a gawn ac i gefnogi gwaith eich awdurdod. 
 
Byddwn hefyd yn croesawu adborth ar adolygiad eich Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio o ran gallu eich awdurdod i ymdrin â chwynion yn effeithiol fel y gallwn 
gymryd hyn i ystyriaeth yn ein gwaith a chefnogi ei waith ar ymdrin â chwynion.   
 
Yn olaf, hoffwn ddiolch i chi a’ch swyddogion am y ffordd gadarnhaol y mae 
Awdurdodau Lleol wedi ymgysylltu â’m Swyddfa i’n galluogi i gyflawni’r 
cyflawniadau hyn yn ystod yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb.  
Edrychaf ymlaen yn fawr at barhau â’r gwaith a’r cydweithio hwn i sicrhau ein bod 
yn gwella gwasanaethau cyhoeddus ymhellach ledled Cymru.   
 
Ymhellach i’r llythyr hwn, a gaf ofyn i’ch Cyngor gymryd y camau canlynol:   
 

• Cyflwyno fy Llythyr Blynyddol i’r Cabinet ac i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio i gynorthwyo aelodau yn eu gwaith craffu ar berfformiad y Cyngor 
a rhannu unrhyw adborth gan y Cabinet a’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio gyda fy swyddfa. 

• Parhau i ymgysylltu â’n gwaith Safonau Cwynion, rhoi hyfforddiant i’ch 
staff, gweithredu’r polisi enghreifftiol yn llawn a darparu data cwynion.  

• Rhoi gwybod imi am ganlyniad ystyriaethau a chamau gweithredu 
arfaethedig y cyngor yng nghyswllt y materion uchod erbyn 30 Medi.   

 
Mae’r ohebiaeth hon yn cael ei chopïo i Brif Weithredwr eich Cyngor a’ch 
Swyddog Cyswllt.  Yn olaf, bydd copi o’r holl Lythyrau Blynyddol yn cael eu 
cyhoeddi ar fy ngwefan.  
 
Yn gywir,  
 

 
 

Michelle Morris 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus  
 
cc.Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion.  
Trwy Ebost yn unig: Eifion.evans@ceredigion.gov.uk 
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Taflen Ffeithiau 
 
 

Atodiad A - Cwynion a Gafwyd 
 
 

Awdurdod Lleol 
Cwynion 

a 
Gafwyd 

Cwynion a 
dderbyniwyd 
fesul 1000 o 

drigolion 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 14 0.20 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 55 0.37 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 60 0.33 

Cyngor Caerdydd* 182 0.50 

Cyngor Sir Caerfyrddin 54 0.29 

Cyngor Sir Ceredigion 52 0.72 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 27 0.23 

Cyngor Sir Ddinbych 34 0.36 

Cyngor Sir y Fflint 99 0.63 

Cyngor Gwynedd 39 0.31 

Cyngor Sir Ynys Môn 29 0.41 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 27 0.45 

Cyngor Sir Fynwy 20 0.21 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot 45 0.31 

Cyngor Dinas Casnewydd 40 0.26 

Cyngor Sir Penfro 39 0.31 

Cyngor Sir Powys 55 0.42 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 51 0.21 

Cyngor Abertawe 71 0.29 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 18 0.19 

Cyngor Bro Morgannwg 61 0.46 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 71 0.52 

Cyfanswm 1143 0.36 

   
* gan gynnwys 17 Rhentu Doeth Cymru   
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Atodiad B - Cwynion a Gafwyd yn ôl Pwnc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cyngor Sir Ceredigion
Cwynion a 

Gafwyd
% rhannu

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 6 12%

Gweinyddu Budd-daliadau 0 0%

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 3 6%

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a Hamdden 1 2%

Ymdrin â Chwynion 14 27%

Covid19 3 6%

Addysg 2 4%

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd 5 10%

Cyllid a Threthiant 2 4%

Tai 0 0%

Trwyddedu 0 0%

Cynllunio a Rheoli Adeiladu 10 19%

Ffyrdd a Thrafnidiaeth 5 10%

Amrywiol Eraill 1 2%

Cyfanswm 52
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Atodiad C - Canlyniadau Cwynion 
(* yn dynodi ymyrraeth) 

 

 

Tu hwnt i 

Awdurdodaeth 
Cynamserol

Achosion eraill 

wedi’u cau ar 

ôl ystyriaeth 

gychwynnol

Datrys yn Gynnar/Setliad Gwirfoddol*
Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Adroddiadau 

Eraill – Ni 

Chadarnhawyd

Adroddiadau 

eraill a 

gadarnhawyd*

Adroddiadau 

er Budd y 

Cyhoedd*

Cyfanswm

Cyngor Sir Ceredigion 4 13 16 13 0 0 0 0 46

% Share 9% 28% 35% 28% 0% 0% 0% 0%
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Atodiad D - Achosion lle ymyrrodd OGCC 
 

  
Nifer yr 
ymyriadau 

Nifer y 
cwynion 
a 
gaewyd 

% o 
ymyriadau 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 0 13 0% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 7 54 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 7 58 12% 

Cyngor Caerdydd 45 159 28% 

Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru 1 16 6% 

Cyngor Sir Caerfyrddin 7 49 14% 

Cyngor Sir Ceredigion 13 46 28% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2 24 8% 

Cyngor Sir Ddinbych 4 33 12% 

Cyngor Sir y Fflint 15 94 16% 

Cyngor Gwynedd 6 41 15% 

Cyngor Sir Ynys Môn 3 28 11% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2 26 8% 

Cyngor Sir Fynwy 2 21 10% 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot 5 45 11% 

Cyngor Dinas Casnewydd 4 36 11% 

Cyngor Sir Penfro 2 40 5% 

Cyngor Sir Powys 7 55 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 3 45 7% 

Cyngor Abertawe 10 76 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2 20 10% 

Cyngor Bro Morgannwg 9 62 15% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 4 67 6% 

Cyfanswm 160 1108 14% 
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Atodiad E - Cwynion Y Cod Ymddygiad 
 

 
 
 
 
 
 

Atodiad F - Cwynion Cod Ymddygiad Cynghorau Tref/Cyngor Cymuned 

Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Dim 

tystiolaeth o 

dorri’r cod

Dim angen 

gweithredu 
Cyfeiriwyd at y Panel Dyfarnu

Cyfeiriwyd at 

y Pwyllgor 

Safonau

Tynnwyd yn ôl Cyfanswm

Cyngor Sir Ceredigion 2 2 0 0 0 0 4

Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Dim 

tystiolaeth o 

dorri’r cod

Dim angen 

gweithredu 
Cyfeiriwyd at y Panel Dyfarnu

Cyfeiriwyd at 

y Pwyllgor 

Safonau

Tynnwyd yn ôl Cyfanswm

Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau - - - - - - 0

Cyngor Cymuned Llangoedmor 0 1 0 0 0 0 1

Cyngor Cymuned Llansantffraed 0 0 0 1 0 0 1

Cyngor Tref Cei Newydd 0 1 0 0 0 0 1

Cyngor Cymuned Trefeurig - - - - - - 0
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Taflen Wybodaeth  
 
Mae Atodiad A yn dangos nifer y cwynion a dderbyniwyd gan OGCC ar gyfer pob Awdurdod Lleol yn 2021/2022.  Caiff y 
cwynion hyn eu rhoi mewn cyd-destun yn seiliedig ar nifer y bobl y mae pob bwrdd iechyd yn eu gwasanaethu yn ôl pob sôn. 
 
Mae Atodiad B yn dangos categori pob cwyn a dderbyniwyd, a pha gyfran o'r cwynion a dderbyniwyd sy'n cynrychioli ar gyfer 
yr Awdurdod Lleol. 
 
Mae Atodiad C yn dangos canlyniadau’r cwynion a gaeodd OGCC mewn cysylltiad â’r Awdurdod Lleol yn 2021/2022. Mae’r 
tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad yn ei chynrychioli ar gyfer yr Awdurdod Lleol.  
 
Mae Atodiad D yn dangos Cyfraddau Ymyrru ar gyfer pob Awdurdod Lleol yn 2021/2022.  Mae ymyrraeth yn cael ei 
gategoreiddio naill ai gan gŵyn a gadarnhawyd (naill ai cadarnhawyd er budd y cyhoedd neu cadarnhawyd nid er budd y 
cyhoedd), penderfyniad cynnar, neu setliad gwirfoddol. 
 
Mae Atodiad E yn dangos canlyniadau cwynion y Cod Ymddygiad a gaewyd gan OGCC mewn perthynas ag Awdurdod Lleol 
yn 2021/2022. Mae’r tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran, y mae pob canlyniad yn ei chynrychioli ar gyfer yr Awdurdod 
Lleol.  
 
Mae Atodiad F yn dangos canlyniadau cwynion y Cod Ymddygiad a gaewyd gan OGCC mewn perthynas â Chynghorau Tref 
a Chynghorau Cymuned yn ardal yr Awdurdod Lleol.  Mae’r tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad 
yn ei chynrychioli ar gyfer Cynghorau Tref a Chynghorau Cymuned. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 24 Tachwedd 2022 
  
Teitl: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2021/2022 

 
Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn rhoi gwybodaeth ar waith y Pwyllgorau 

Trosolwg a Chraffu yn ystod 2021/2022  
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Gwasanaethau Democrataidd, Polisi a Pherfformiad 
a Pobl a Threfniadaeth, Arweinydd y Cyngor 
 

Mae adroddiad blynyddol Trosolwg a Chraffu yn tynnu sylw at y materion allweddol a 
ystyriwyd gan y pum pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ystod 2021/2022.    
 
Mae dyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol i gyhoeddi adroddiad blynyddol ynglŷn 
â gwaith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. Cyhoeddir yr Adroddiad Blynyddol ar y 
dudalen we ynghylch Trosolwg a Chraffu ar wefan y Cyngor.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, 
esboniwch pam 

Naddo – nid yw’r 
adroddiad yn cyfeirio 
at newid i wasanaeth 
na pholisi.  

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Gofynnir i’r Cyngor nodi’r wybodaeth sydd yn yr adroddiad 
a maint y gwaith a gyflawnwyd yn ystod 2021/2022.  
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn bodloni’r gofyniad statudol i gyhoeddi adroddiad 
blynyddol am y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.  
 

Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd gan y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ar 
26 Medi 2022 
 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

• Hybu’r Economi 

• Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

• Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

• Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
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Goblygiadau 
Ariannol: 
 

Dim 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Atodiad A – Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 
Cyngor Sir Ceredigion 2020/2021 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 
 

Swyddogion Adrodd: Lisa Evans, Swyddog Safonau a Chraffu 
Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a Chraffu 
 

Dyddiad: 26 Medi 2022 
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Cyflwyniad 

 

BETH YW TROSOLWG A CHRAFFU? 

Mae pwyllgorau craffu'n rhan o'r ffordd y mae llywodraeth leol yn gweithredu yng 
Nghymru. Ochr yn ochr â'r gofyniad i sefydlu gweithrediaeth sy'n gwneud 
penderfyniadau, mae Deddf Llywodraeth Leol 2000 hefyd yn peri iddi fod yn ofynnol 
sefydlu un neu ragor o bwyllgorau craffu i ddwyn y penderfynwyr i gyfrif, i hybu 
gwelliannau, i weithredu fel llais y gymuned, ac i gynorthwyo â'r gwaith o lunio ac 
adolygu polisïau. 

Mae'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn argymell pedair prif egwyddor i gynorthwyo 
Aelodau i ymgymryd â gwaith craffu effeithiol: 

i. Herio'r rheini sy'n llunio polisïau ac yn gwneud penderfyniadau fel 'cyfaill 
beirniadol'; 

ii. Sicrhau bod llais a phryderon y cyhoedd a chymunedau'n cael eu clywed; 
iii. Sicrhau mai 'llywodraethwyr annibynnol eu meddwl' sy'n arwain ac yn 

perchnogi'r broses graffu; 
iv. Sicrhau bod y broses yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn hybu gwelliannau i 

wasanaethau cyhoeddus. 
 

Mae Canllawiau Statudol i Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol yng 
Nghymru ar Drefniadau Gweithrediaeth a Threfniadau Amgen (2006) yn esbonio bod 
pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn rhan hanfodol ac annatod o'r trefniadau 
gweithrediaeth. 

Ym mis Ionawr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur gwyn o'r enw Diwygio 
Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad. Roedd y papur gwyn yn gofyn am 
sylwadau ar gynigion i beri iddi fod yn orfodol gweithio ar sail ranbarthol i ddarparu 
gwasanaethau amrywiol, i fynd i'r afael â materion gweithlu, ac i fynd ati i ddiwygio'r 
drefn etholiadol. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi papur gwyrdd 
sy'n egluro ei dyheadau ac yn amlinellu datganiad o'i bwriad i gryfhau ac i rymuso 
llywodraeth leol yng Nghymru. Mae'r cynigion hyn yn amlinellu dull o sicrhau y bydd 
modd i lywodraeth leol fynd ati yn y dyfodol "i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
cryfach, mwy cadarn a chynaliadwy, gydag atebolrwydd democrataidd yn graidd 
iddi". 

Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi parhau i graffu o bell, cynnal ymagwedd hyblyg at 
ein blaenraglenni gwaith ac wedi addasu i flaenoriaethau sy'n newid. Mae gweithio o 
bell wedi ein dysgu i symleiddio prosesau, cynnal ansawdd ond cynyddu ein 
hyblygrwydd a'n hystwythder. 
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GALW PENDERFYNIADAU I MEWN 

 

Pan wneir penderfyniad gan y Cabinet, aelod o'r Cabinet neu un o bwyllgorau'r 
Cabinet, neu pan wneir penderfyniad dan drefniadau ar y cyd, bydd y penderfyniad 
yn cael ei gyhoeddi, gan gynnwys drwy ddulliau electronig lle bo hynny'n bosibl, a 
bydd ar gael ym mhrif swyddfeydd y Cyngor cyn pen dau ddiwrnod gwaith ar ôl iddo 
gael ei wneud fel rheol. Bydd y sawl sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r penderfyniad yn 
anfon copi o'r cofnodion at yr Aelodau cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Bydd yr 
hysbysiad yn dangos dyddiad cyhoeddi'r penderfyniad ac yn nodi y bydd yn dod i 
rym, ac y gellir ei roi ar waith, ar ôl i bum diwrnod gwaith fynd heibio ar ôl cyhoeddi'r 
penderfyniad, oni bai fod tri aelod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu y mae ei gylch 
gorchwyl yn gysylltiedig â phenderfyniad y Cabinet (fel y nodir yn Erthygl 6 o Ran 2 
o'r Cyfansoddiad) neu chwe Aelod Etholedig o'r Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor 
hwnnw, yn gwrthwynebu'r penderfyniad a'i alw i mewn. Ceir mwy o wybodaeth am y 
broses o alw penderfyniadau i mewn ar dudalen 263 o Gyfansoddiad y Cyngor.  
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, ni alwyd unrhyw benderfyniadau Cyngor Sir 
Ceredigion i mewn: 
 

Y PWYLLGORAU 

Ceir pum pwyllgor trosolwg a chraffu thematig: 

• Cydlynu  
 

• Cymunedau Ffyniannus  
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• Cymunedau sy'n Dysgu 

• Cymunedau Iachach  
 

• Adnoddau Corfforaethol  
 

 
O dan adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, rhoddir pwerau adolygu a chraffu 
eang i'r pwyllgorau, ynghyd â'r gallu i lunio adroddiadau ac i wneud argymhellion o 
ran unrhyw fater sy'n berthnasol i'r ardal a'i thrigolion.  Yn ôl y canllawiau, 
swyddogaethau'r cynghorwyr sy'n ymgymryd â gwaith trosolwg a chraffu yw: 
 

i. dal y weithrediaeth i gyfrif am arfer swyddogaethau'r weithrediaeth mewn 
modd effeithlon – yn enwedig perfformiad y weithrediaeth fel y'i mesurir yn 
erbyn y safonau, yr amcanion a'r targedau a nodwyd yn y polisïau a'r 
cynlluniau y mae'n eu rhoi ar waith; 

ii. helpu i wella ac i ddatblygu polisïau'r Cyngor drwy bwyso a mesur a ydynt yn 
cyrraedd yr amcanion a nodwyd, a yw'r polisïau hynny a'r ffordd y maent yn 
cael eu gweithredu yn adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau'r cymunedau 
lleol a thrwy gyflwyno adroddiadau ac argymhellion i'r weithrediaeth neu i'r 
Cyngor llawn; 

iii. adolygu a llunio adroddiadau ar faterion sy'n effeithio ar ardal yr awdurdod 
neu ei drigolion; ac 

iv. ystyried a yw'r systemau sydd yn eu lle gan y weithrediaeth i gyflawni ei 
swyddogaethau yn gadarn ac yn cael eu dilyn yn briodol. 
 

Yn ychwanegol at hyn, gallant adolygu sut y mae'r swyddogaethau anweithredol yn 
cael eu cyflawni a llunio adroddiadau am faterion o ddiddordeb lleol mwy cyffredinol.  
Gallai hyn gyd-fynd â phŵer yr awdurdod o dan Ran 1 o'r Ddeddf i hyrwyddo llesiant 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, drwy adnabod meysydd y gallai'r 
weithrediaeth roi sylw iddynt drwy ddefnyddio'r pŵer hwn. 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn amlinellu rôl glir ar gyfer 
swyddogaeth graffu'r awdurdod yn ei brosesau gwella: fel rhan o'i rôl o ddal y rhai 
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sy'n gwneud penderfyniadau lleol a llunwyr polisïau i gyfrif, a'i rôl ym maes datblygu 
polisi.  Dylai hyn ymestyn i: 

i. graffu ar y prosesau y mae'r awdurdod wedi mynd trwyddynt wrth gyflawni'r 
ddyletswydd gyffredinol i wella; 

ii. craffu ar addasrwydd y sefydliad i gyflawni'r ddyletswydd gyffredinol i wella; 
iii. craffu ar y prosesau y mae'r awdurdod wedi mynd trwyddynt wrth ddewis ei 

amcanion gwella, gan gynnwys adolygu lefel yr ymgysylltu â rhanddeiliaid; 
iv. craffu ar fonitro cynnydd wrth gyflawni amcanion gwella'r awdurdod; 
v. hyrwyddo arloesi drwy herio'r sefyllfa bresennol ac annog ffyrdd gwahanol o 

feddwl a dewisiadau ar gyfer cyflenwi. 
 

O dan adran 35 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n 
ofynnol i bob awdurdod lleol sicrhau bod gan ei bwyllgorau trosolwg a chraffu bŵer i 
graffu ar y penderfyniadau a wneir gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ardal yr 
awdurdod lleol, neu'r camau a gymerir ganddo, pan fydd yn arfer ei swyddogaethau. 
 

Yn ystod y flwyddyn adrodd flaenorol, bu aelodau'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu'n trin a thrafod materion a oedd yn ymwneud â chraffu ar waith Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (y Bwrdd). 
 
I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ac i sicrhau bod trefniadau trosolwg a chraffu 
effeithiol ar waith ar gyfer y Bwrdd, cytunwyd y byddai Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am gael trosolwg ar effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd. 

 
Cytunodd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion i 
ddefnyddio'r dull a ganlyn i gael trosolwg ar effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd. 

• Adolygu'r penderfyniadau a wnaed neu'r camau a gymerwyd gan y 
Bwrdd, neu graffu arnynt, drwy wneud yr hyn a ganlyn: 

• Gweithredu fel ymgynghorai ffurfiol ar gyfer yr Asesiad o 
Lesiant Lleol 

• Gweithredu fel ymgynghorai ffurfiol ar gyfer y Cynllun Llesiant 
Lleol 

• Cael adroddiad cynnydd blynyddol y Bwrdd 

• Cael cofnodion y Bwrdd 

• Cael adroddiadau monitro perfformiad y Bwrdd. 
i. Adolygu trefniadau llywodraethu'r Bwrdd, neu graffu arnynt, drwy 

wneud yr hyn a ganlyn: 
➢ Cael cylch gorchwyl y Bwrdd ar ôl pob un o gyfarfodydd gorfodol y 

Bwrdd (rhaid cynnal cyfarfod gorfodol o'r Bwrdd cyn pen 60 diwrnod ar 
ôl pob etholiad arferol i ethol cynghorwyr fan bellaf). 

➢ Gwahodd aelodau o'r Bwrdd i roi tystiolaeth o ran y modd y mae cyd-
swyddogaethau'n cael eu harfer (ond dim ond o ran arfer y cyd-
swyddogaethau a roddwyd iddynt fel aelod statudol o'r Bwrdd o dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol). 

ii. Llunio adroddiadau neu wneud argymhellion i'r Bwrdd o ran ei 
swyddogaethau neu ei drefniadau llywodraethu. 

Tudalen 171



6 

 

iii. Cyfeirio materion at y pwyllgor trosolwg a chraffu thematig perthnasol i'w 
ystyried ymhellach fel y bo'n briodol. 

iv. Cyflwyno argymhellion y pwyllgor(au) craffu i'r Cabinet, y Bwrdd a'r is-grŵp 
perthnasol. 
 

Gall y pwyllgorau craffu gyflawni eu gwaith drwy un o'r ffyrdd a ganlyn: 
i. Ystyried pwnc yn ystod cyfarfod ffurfiol; 
ii. Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i ymchwilio i bwnc mewn mwy o fanylder; 
iii. Ystyried pwnc mewn ffrwd waith; a 
iv. Ymweld â safleoedd. 

 
Bu'r pwyllgorau trosolwg a chraffu'n canolbwyntio ar y meysydd hynny lle y gallent 
ddylanwadu fwyaf ar y canlyniadau i bobl Ceredigion. O ganlyniad, aeth y pwyllgorau 
ati i adolygu pynciau amrywiol, ac mae rhai o'r adolygiadau hyn yn dal i fynd 
rhagddynt. 
 
Mae aelodau'r pwyllgorau trosolwg a chraffu wedi gweithio'n galed i greu diwylliant 
lle mae tryloywder, cyfranogiad ac atebolrwydd yn cael eu croesawu a lle mae her yn 
cael ei hystyried yn rhan anhepgor a chadarnhaol o'r broses o wella canlyniadau. 
Mae'n dal i fod yn hanfodol bod y pwyllgorau trosolwg a chraffu'n parhau i gyfrannu'n 
gadarnhaol at y gwaith o gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor drwy eu rôl fel cyfaill 
beirniadol. 
 
Hunanwerthuso'r pwyllgorau trosolwg a chraffu 
Bob blwyddyn, cynhelir adolygiad o effeithiolrwydd y pwyllgorau trosolwg a chraffu.  
Gellir llenwi'r holiadur ar-lein. O ran holiadur 2021/2022, daeth 15 ymateb i law (allan 
o gyfanswm posibl o 42). 
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Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

Cyfarfu'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 4 gwaith yn ystod blwyddyn 
fwrdeistrefol 2021/2022. 

 

Ymhlith yr eitemau safonol a drafodir ym mhob un o gyfarfodydd y Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu mae diweddariad am ddatblygiadau o ran y swyddogaeth graffu, 
a diweddariad gan y Cadeiryddion am waith eu pwyllgorau. Mae hyn yn rhoi ffocws 
clir i waith y pwyllgorau thematig. 

Y prif faterion a drafodwyd 

Rôl y Pwyllgor Cydlynu yw goruchwylio holl flaenraglenni gwaith y pwyllgorau 
trosolwg a chraffu i sicrhau eu bod yn berthnasol, eu bod yn gydnaws â'r 
blaenoriaethau corfforaethol, a'u bod yn canolbwyntio ar feysydd allweddol. Mae'r 
Pwyllgor hefyd yn sicrhau bod y blaenraglenni gwaith yn cael eu cydlynu i osgoi 
dyblygu, gan sicrhau eu bod yn realistig ac yn ymarferol o ystyried yr adnoddau sydd 
ar gael, a'u bod yn debygol o ychwanegu gwerth.  Mae pob pwyllgor yn cytuno i 
ystyried ei flaenraglenni gwaith ei hunan. 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau chwarterol CYSUR, y Grŵp Gweithredol Lleol 
ar Ddiogelu. Mae'r adroddiadau hyn yn rhoi gwybodaeth reoli am y camau a 
gymerwyd o dan Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Mae'r adroddiadau'n 
cynnwys gwybodaeth a ddarperir gan asiantaethau eraill o ran diogelu llesiant plant 
yng Ngheredigion.  Trafodir yr wybodaeth reoli gan aelodau Grŵp Gweithredol Lleol 
CYSUR (Ceredigion) i fonitro ac i werthuso effeithiolrwydd y trefniadau i ddiogelu 
plant yng Ngheredigion a'r canlyniadau a gyflawnwyd.  Mae'r cyfarfodydd 
amlasiantaeth yn gyfle i bennu problemau o ran perfformiad a materion eraill yn y 
maes hwn, ac i weithredu ar eu sail.  Mae gwybodaeth am berfformiad hefyd yn cael 
ei darparu i Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru sydd hefyd yn 
gyfle i ddadansoddi perfformiad, tueddiadau a materion ar draws y Rhanbarth. 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau chwarterol y Gwasanaeth Diogelu Oedolion.  
Mae'r adroddiadau hyn yn tynnu sylw at weithgarwch a pherfformiad y Gwasanaeth 
Diogelu Oedolion ac yn rhoi data ystadegol i sicrhau bod modd cymharu 
gweithgarwch o chwarter i chwarter ac o flwyddyn i flwyddyn, yn ogystal â nodi'r prif 
bethau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn. Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio'r prif 
feysydd gwaith a'r prif welliannau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 
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Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad am gyllideb ddrafft 2022/2023, gan gynnwys y 
rhaglen gyfalaf dair blynedd, gan nodi mai setliad dros dro oedd hwn. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Rhoddwyd cyfle i'r Aelodau Pwyllgor ofyn cwestiynau, a gafodd eu hateb yn eu tro 
gan yr Arweinydd a/neu Swyddogion.  Y prif bwyntiau a gododd oedd: 

1. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch cost gynyddol Yswiriant Gwladol ac a oes 
angen i'r Awdurdod Lleol dalu'r costau hyn, cadarnhawyd y byddent yn cael eu talu'n 
genedlaethol; 

2. Ni fyddai taliad staff Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru am ofal sydd newydd 
ei gyhoeddi yn effeithio ar y broses o bennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf a 
dylai gael ei dalu drwy arian grant; 

3. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch ariannu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol, 
cadarnhawyd nad yw'r cyllid wedi'i bennu'n derfynol rhwng Powys a Cheredigion eto; 

4. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch a yw Tyfu Canolbarth Cymru yn rhan o'r Cyd-
bwyllgor Corfforaethol, cadarnhawyd ei fod ar wahân ar hyn o bryd; 

5. Gofynnwyd cwestiwn ynghylch Pwysau Cost, a ydynt wedi'u cynnwys yn y 
Gyllideb fantoledig? Cadarnhawyd pe cytunir ar gynnydd o 5% yn Nhreth y Cyngor 
yna byddai hyn yn talu am y pwysau cost presennol. Os cytunir ar 4.75%, yna byddai 
angen dyrannu rhagor o arian; 

6. Cadarnhawyd bod Cyllideb y Grŵp Arweinyddiaeth yn gyfrifol am y gronfa 
argyfwng Covid-19, cost Lleoliadau Gofal y Tu Allan i'r Sir a'r arian wrth gefn ar gyfer 
codiadau cyflog posibl yn uwch na'r 2.5% sy'n cael ei ddyrannu i'r Gwasanaethau; 

7. Codwyd cwestiwn ynghylch y costau sy'n gysylltiedig â'r marwdai dros dro a 
sefydlwyd yn ystod ton gyntaf y pandemig. Cadarnhawyd bod 100% o'r costau 
wedi'u hadennill; 

8. Codwyd cwestiwn ynghylch eiddo gwag mewn pentrefi, yn enwedig ysgolion a 
phryd y bydd y rhain yn cael eu gwerthu. Cadarnhawyd bod gan y Panel Asedau 
broses i'w dilyn mewn achosion o'r fath a chaiff eiddo dros ben ei gynnig ar y 
farchnad agored dim ond pan ystyrir ei bod yn briodol gwneud hynny. Cadarnhawyd 
bod yr holl arian gwerthu ysgolion gwag yn cael ei glustnodi i gefnogi Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif; 

9. Mewn ymateb i gwestiwn mewn perthynas â gwerthu hen Gartref Preswyl 
Bodlondeb, Penparcau, Aberystwyth, cadarnhawyd y bydd yr eiddo ar gael i'w brynu 
ar y farchnad agored yn yr ychydig wythnosau nesaf; a; 

10. Awgrymwyd y dylid trin gwerthu asedau Gofal Cymdeithasol yn yr un modd ag 
asedau ysgolion, y mae'r derbyniadau ar eu cyfer wedi'u clustnodi ar gyfer Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif. Cytunwyd y byddai hyn yn cael ei drafod a'i ystyried 
ymhellach ar ôl yr etholiad. 

Cyflwynwyd rhagor o fanylion yn y pwyllgorau craffu thematig a oedd yn ystyried y 
gyllideb. 
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Mae'r Pwyllgor yn monitro'r goblygiadau i'r gyllideb drwy gydol y flwyddyn, ac mae'n 
cael diweddariadau ariannol rheolaidd pan fydd yn ystyried adroddiadau. 
 

Mae cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cael eu hadrodd yn 
rheolaidd i'r Pwyllgor er mwyn rhoi cyfle i'r Pwyllgor graffu ar y penderfyniadau a 
wnaed neu'r camau a gymerwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. 
Gwahoddir Cadeiryddion y grwpiau prosiect o bryd i'w gilydd i'r Pwyllgor i ddarparu 
mwy o fanylion. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i dderbyn yr argymhellion isod er mwyn i'r Pwyllgor 
Cydlynu Trosolwg a Chraffu gyflawni ei rôl o gymryd trosolwg o effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). 

i. Derbyn cofnodion cyfarfodydd BGC Ceredigion 

ii. Derbyn yr adroddiad diweddaraf ar gyfer y BGC y mae Grwpiau Prosiect yn 
eu cyflwyno i'r BGC; 

iii. Derbyn adroddiad ffocws ar waith y Grŵp Prosiect Deall Ein Cymunedau; a; 

iv. Derbyn amlinelliad o Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 
2020-21. 

Roedd gwybodaeth am benderfyniadau Grŵp Arweinyddiaeth Covid-19 ('Grŵp 
Rheoli Aur') yn cael ei hadrodd yn rheolaidd i'r Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Mae'r Pwyllgor wedi monitro dulliau llywodraethu addasu trefniadau gwneud 
penderfyniadau y Cyngor. 

Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Cylch Caron yr oedd y 
Pwyllgor wedi bod yn ei fonitro ers nifer o flynyddoedd. Eglurwyd bod yr holl 
bartneriaid eraill yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu'r Ganolfan 
Adnoddau Integredig yn Nhregaron – Cylch Caron – ar ôl i Gymdeithas Tai 
Canolbarth Cymru dynnu'n ôl (Barcud yn ddiweddarach) drwy gydsyniad fel partner 
datblygu. Roedd yr achos busnes yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru wrth baratoi ar 
gyfer symud ymlaen â'r cynllun gyda'r bwriad o ddechrau ail-dendro ar gyfer y 
partner datblygu. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunwyd y byddai diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu. 

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Monitro 2020-21 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
'Ceredigion Teg a Chyfartal'. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i dderbyn ac awgrymu y dylai'r Cabinet gymeradwyo Adroddiad 
Monitro 2020-21 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ebrill 2020 i Fawrth 2021 fel y'i 
cyflwynwyd. 
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Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol drafft 2020/2021 Amcanion Llesiant a 
Gwella. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau y dylid ei argymell i'r Cabinet a'r Cyngor. 
 
Mae'r Pwyllgor yn cael diweddariadau rheolaidd ar yr adroddiad ar ddefnydd y 
Cyngor o Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 ('RIPA'). Dywedwyd wrth 
Aelodau'r Pwyllgor na fu unrhyw weithgaredd RIPA gan unrhyw un o wasanaethau'r 
Cyngor. Mae Swyddogion Awdurdodi wedi cadarnhau nad ydynt wedi ystyried 
unrhyw geisiadau RIPA yn ystod y cyfnod hwn. Darparwyd newidiadau arfaethedig i 
Bolisi a Gweithdrefnau RIPA Corfforaethol. Ystyriwyd hefyd Bolisi Cyfryngau 
Cymdeithasol newydd RIPA a'r defnydd o'r rhyngrwyd/cyfryngau cymdeithasol. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i (1) nodi cynnwys yr adroddiad, (2) nodi na fu unrhyw 
weithgarwch RIPA gan unrhyw un o wasanaethau'r Cyngor yn ystod y cyfnod; a; (3) 
nodi cynnwys y Ddogfen Polisi a Gweithdrefnau RIPA Corfforaethol drafft diwygiedig 
a'r Polisi Cyfryngau Cymdeithasol RIPA drafft a chytunwyd i argymell bod y Cyngor 
yn cymeradwyo'r dogfennau fel y'u cyflwynwyd. 
 
Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran gweithredu 
Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Monitro cynnydd. 
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor yr Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 
2020/21 a dadansoddodd yr hunanwerthusiad craffu. 

Ystyriodd y Pwyllgor yr Asesiad Drafft o Lesiant Lleol. Fe'i lluniwyd er mwyn llywio'r 
gwaith o baratoi Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2023-28. Cafodd y prif themâu a 
chanfyddiadau eu hamlinellu i'r Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Mewn ymateb i gwestiynau a phryderon yr Aelodau, yn enwedig pryderon ynghylch 
tlodi a thai, cadarnhawyd bod angen ymchwilio ymhellach er mwyn llunio'r ddogfen 
derfynol. 
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Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 

 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 7 gwaith yn ystod 
blwyddyn fwrdeistrefol 2021/2022. 

  

Y prif faterion a drafodwyd 

Swyddogaeth y pwyllgor hwn yw cyflawni'r holl swyddogaethau sy'n ymwneud â 
Gwasanaethau Corfforaethol (gan gynnwys adnoddau dynol, gwasanaethau 
cwsmeriaid, TGCh, rheolaeth trysorlys a gwasanaethau cyfreithiol), 
cynhwysiant/cyfle cyfartal, argyfyngau sifil posibl, parhad busnes, rheoli ystadau a 
chofrestru sifil. 
 
Cyflwynwyd adroddiad ar Reoliadau Amgylcheddol 
Ffermydd Sirol yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 13 Mai 
2021. Rhoddwyd gwybodaeth gefndir i'r Aelodau 
ynghylch Polisi Daliadau Ffermydd Cyngor yng Nghymru. 
Mae Ffermydd Awdurdod Lleol wedi bod yn fodd i bobl 
ifanc ymuno â'r diwydiant ffermio ers dros ganrif, ers 
Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd (1908). Yna rhoddwyd 
gwybodaeth i'r aelodau am Stad Ffermydd Cyngor Sir Ceredigion. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn ystod y flwyddyn adrodd (2019/20), sefydlwyd tri grŵp gorchwyl a gorffen i 
ystyried rhai o brif feysydd gwaith y gwasanaeth, yn enwedig y rheini nad 
ymchwiliwyd iddynt ers cryn amser. Roedd yr Aelodau'n cytuno bod ystad yr 
Awdurdod yn ased gwerthfawr, felly byddent yn chwilio am enghreifftiau o arferion da 
neu feysydd i'w gwella gan roi argymhellion i'r Cabinet pan fyddai'r gwaith wedi'i 
gwblhau.  Oherwydd y pandemig, bu'n rhaid gohirio'r maes gwaith hwn a chytunwyd 
felly y byddai'r Pwyllgor cyfan yn parhau i gymryd rhan. Rhoddodd y Swyddog 
wybodaeth am opsiynau posibl a rhaglen waith ar gyfer y dyfodol. Cytunwyd y 
byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno yn dilyn cyfathrebu â phob fferm yn 
amlinellu opsiynau pellach. 
 
Mae'r grwpiau wedi gwneud cyfanswm o 23 awgrym/argymhelliad hyd yma, ac mae'r 
Aelod Cabinet a'r swyddog wedi derbyn llawer ohonynt a'u rhoi ar waith yn sgil 
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cyfarfodydd y grwpiau gorchwyl a gorffen. Fel y soniwyd eisoes, mae gan y Grŵp 
Adnoddau, Ffermydd Sirol a Galwadau Newydd fwy o waith i'w wneud o hyd o ran 
ffermydd sirol. 
 

 Yn yr un cyfarfod cyflwynwyd polisi Adnoddau Dynol, Polisi Gofalwyr 
cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan y Cabinet. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Polisi Gofalwyr yn 
amodol ar ystyriaeth o'r canlynol: 

• cynnwys rhif ffôn cyswllt ar gyfer Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ym 
mhwynt 11.2 a chysylltiadau sefydliadau allanol yn Adran 6 o'r polisi 
oherwydd efallai nad oes gan rai unigolion fynediad i'r rhyngrwyd; 

• ychwanegu paragraff yn y polisi yn cyfeirio at weithio gartref yn ystod y 
pandemig a sut y gallai hyn fod yn opsiwn posibl i unigolion ar gyfer gweithio 
hyblyg yn y dyfodol; 
a: 

• chyfeirio at y ffaith ei bod yn ddyletswydd statudol i gynnig Asesiad Gofalwyr i 
Ofalwyr. 
 

Cytunodd y Cabinet i gynnwys argymhellion craffu yn y polisi. 
 

Yn ei gyfarfod Pwyllgor ar 7 Gorffennaf 2021, ystyriodd yr Aelodau y Polisi a'r 
Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion diwygiedig. Diweddarwyd y Polisi am ddau 
reswm: 

1. Ymgorffori'r sefydliadau a'r newidiadau gweithredol enfawr sydd wedi digwydd 
ers yr adolygiad polisi diwethaf yn 2015, sy'n cynnwys canoli'r Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth; a; 

2. Sicrhau bod trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli pryderon corfforaethol a 
chwynion yn cydymffurfio â'r gofynion a bennwyd gan yr Awdurdod Safonau 
Cwynion, a gyflwynwyd o dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Cymru) 2019. 
 

Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw Polisi Pryderon a Chwynion presennol y Cyngor 
bellach yn addas i'r diben oherwydd y newidiadau sefydliadol, gweithredol a 
deddfwriaethol sydd wedi'u rhoi ar waith ers yr adolygiad diwethaf yn 2015. 
 
Yn ystod y drafodaeth, canmolodd Aelodau'r Pwyllgor y Swyddog ar safon uchel yr 
adroddiad a ysgrifennwyd a pha mor glir a chryno yr adroddwyd y wybodaeth i'r 
Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn argymell 
Polisi Pryderon a Chwynion drafft a'r Gweithdrefnau cysylltiedig i'w cyflwyno i 
gyfarfod o'r Cyngor i'w gymeradwyo ar 23 Medi 2021. 
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Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2021, ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol y Strategaeth Iechyd a Llesiant 2021-2026. 

 
 
Yn ystod y drafodaeth, roedd yr Aelodau'n falch o glywed bod y pandemig wedi 
arwain at ostyngiad mewn absenoldeb salwch. Awgrymwyd derbyn adroddiad 
ynghylch absenoldeb salwch mewn cyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol, ac mae 
manylion pellach am hyn i'w gweld yn yr adroddiad hwn. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Iechyd a 
Llesiant Cyflogeion 2021-2026. 
 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Hydref 2021, ystyriwyd adroddiad ar dlodi yn ystod 
y pandemig gan Is-grŵp Tlodi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Ceredigion 
a'r Strategaeth Galedi. 
 
Mae Adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd 
statudol ar Awdurdodau Cymru i baratoi a chyhoeddi strategaeth a fyddai'n cyfrannu 
at ddileu tlodi plant yng Nghymru. Roedd gan Awdurdodau Lleol yr opsiwn i gynnwys 
eu strategaethau yn eu Cynllun Llesiant lleol. Dewisodd Cyngor Sir Ceredigion 
gyhoeddi strategaeth ar wahân er mwyn cadw ffocws penodol ar faterion yn 
ymwneud â thlodi yng Ngheredigion. 
 

Cyhoeddwyd Strategaeth Mynd i'r Afael â Chaledi 2020-22 ym mis Awst 2020 fel 
olynydd i Strategaeth Trechu Tlodi Ceredigion 2016-20. Roedd gan y Strategaeth dri 
amcan allweddol ac mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys 65 o gamau gweithredu, 
a gyflawnwyd gan amrywiaeth o bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth ac ystyriaeth o'r adroddiad, cytunodd yr Aelodau ar y canlynol ac 
argymell bod y Cabinet yn: 
 

• Cydnabod y cynnydd a wnaed wrth gyflawni tri amcan allweddol Strategaeth 
Mynd i'r Afael â Chaledi Ceredigion ac yn cefnogi'r 'camau nesaf' a ddangosir 
ar y dudalen nesaf: 
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1. Byddai Is-grŵp Tlodi'r BGC yn parhau i ddatblygu'r dangosfyrddau data i sicrhau 
dealltwriaeth cyffredin o effaith esblygol COVID-19 ar galedi yng Ngheredigion drwy 
gasglu a dadansoddi data. 

 
2. Mae angen adolygu'r rhestr o bartneriaid sy'n cyfrannu. Gwyddom fod cyfleoedd i 
gydweithio â mwy o asiantaethau partner er mwyn hyrwyddo a manteisio ar yr holl 
gymorth sydd ar gael. 

 
3. Mae'r Cynllun Gweithredu yn ddogfen fyw a ddyluniwyd i'w diweddaru yn ystod 
oes y Strategaeth Galedi. Roedd rhai partneriaid sy'n cyfrannu wedi cwblhau eu 
camau gweithredu tra bo camau gweithredu eraill yn dal i fynd rhagddynt. Byddai'r 
Cynllun Gweithredu yn cael ei adolygu i sicrhau bod y partneriaid yn cydweithio'n 
effeithiol i gryfhau cydnerthedd unigolion a chymunedau ac addasu i effaith COVID-
19. 

 
4. Nid yw'r fframwaith a sefydlwyd i fonitro'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth Mynd i'r 
Afael â Chaledi yn cynnwys modd i bartneriaid dynnu sylw at faterion penodol sy'n 
peri pryder – yn arbennig, y materion hynny y mae'n bosibl y gallai'r BGC fynd i'r 
afael â hwy'n effeithiol ar sail amlasiantaethol. Byddai'r fframwaith monitro yn cael ei 
addasu er mwyn iddo gynnwys ffordd glir o nodi'n rhagweithiol y materion penodol 
sy'n peri pryder ac y gall darparwyr cymorth, dinasyddion ac aelodau is-grŵp y BGC 
eu codi. 
 
Yn yr un cyfarfod, derbyniodd yr Aelodau Bolisi Ymgysylltu Drafft Cyngor Sir 
Ceredigion ar Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd. 
 

CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn ei ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn derbyn ac yn 
cymeradwyo 'Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd', Polisi Ymgysylltu drafft yr 
Awdurdod cyn yr Ymgynghoriad Cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021-22'. 

 
Derbyniwyd diweddariad ar Wasanaeth Clic yr Awdurdod hefyd, sef gwasanaeth sy'n 
cynnwys y Ganolfan Gyswllt Gorfforaethol, yr Ystafell Bost Gorfforaethol, Cyswllt 
Uniongyrchol (Wyneb yn Wyneb), Tîm y Bathodyn Glas a Llyfrgelloedd. Hysbyswyd 
yr aelodau bod y Ganolfan Gyswllt (CLIC) wedi dechrau derbyn galwadau ym mis 
Medi 2017 a'i bod bellach yn darparu'r gwasanaeth cyswllt cychwynnol ar gyfer bron 
pob maes gwasanaeth. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r maes gwasanaeth 
terfynol, sef Gofal Cymdeithasol, yn cael ei drosglwyddo i CLIC yn ystod y misoedd 
nesaf drwy'r Rhaglen Gydol Oes a Llesiant gan sicrhau mai CLIC fydd y pwynt 
cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl wasanaethau. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Ers dechrau'r pandemig a'r cyfnod clo cyntaf ar 23 Mawrth 2020, roedd tîm y 
Ganolfan Gyswllt wedi gweithio'n gyfan gwbl o gartref, gan ddarparu gwasanaeth 
llawn heb fawr o newid i oriau na dyletswyddau. Roedd y tîm hefyd wedi gweithio 
oriau ychwanegol dros benwythnos y Pasg yn 2020 ac wedi cefnogi'r gwasanaethau 
etholiad yn ystod etholiadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ym mis Mai 2021, gan gynnig gwasanaeth teleffoni o 7am tan 10pm ar 
ddiwrnod yr etholiad. 
 
Yn ogystal â darparu cymorth dros y ffôn, mae'r tîm hefyd yn cymryd taliadau, yn 
rheoli blychau post corfforaethol ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ychwanegol 
am Covid-19. Roedd y gwasanaeth wedi profi sawl cyfnod heriol oherwydd prinder 
staff a rhai problemau technegol ond mae'n ceisio darparu lefel uchel o wasanaeth 
cwsmeriaid bob amser. 
 
Yr Ystafell Bost welodd y newid mwyaf yn ystod y cyfnod hwn gyda'r holl bost o 
swyddfeydd eraill bellach wedi'u hailgyfeirio i Ganolfan Rheidol. Cynorthwywyd tîm yr 
ystafell bost gan y tîm cyswllt uniongyrchol i gyflawni dyletswyddau dyddiol. 
 
Bu tîm yr Ystafell Bost yn allweddol wrth anfon 38,000 o lythyrau brechu i drigolion 
Ceredigion; 1,040 o Becynnau Te Prynhawn i Ofalwyr; Pecynnau Llesiant Gofalwyr; 
cynorthwyo gyda 70 o becynnau adnoddau addysgol ar gyfer disgyblion sy'n cael eu 
haddysgu gartref; cefnogi postio'r holl ddogfennau yn ymwneud â'r gwasanaeth 
Taliadau Uniongyrchol a drosglwyddwyd yn ddiweddar, tra'n parhau â busnes fel 
arfer. 
 
Bob dydd, roedd post yn cael ei agor, ei ddidoli'n wasanaethau a'i sganio i dimau 
generig i'w brosesu. Sganiwyd yr holl daflenni amser, hawliadau teithio, anfonebau 
yn uniongyrchol i daliadau a chyflogres; cafodd gohebiaeth refeniw a budd-daliadau 
ei sganio a'i mynegeio; anfonwyd ceisiadau bathodyn glas, asesiadau ariannol i 
dimau ynghyd ag unrhyw bost a dderbyniwyd ar gyfer Cwynion, Gofal Cymdeithasol, 
Cyfreithiol, Swyddogion Arweiniol Corfforaethol a'r Prif Weithredwr. Cafodd yr holl 
ddogfennau gwreiddiol a dderbyniwyd eu cofnodi a'u dychwelyd i gwsmeriaid o fewn 
dau ddiwrnod gwaith. 
 
Gwasanaeth y tîm Cyswllt Uniongyrchol gafodd ei darfu arno fwyaf yn ystod 
pandemig Covid-19, gyda swyddfeydd ar gau ers 20 Mawrth 2020. Roedd yr 
aelodau hyn o staff yn cynorthwyo tîm yr ystafell bost a thîm y Bathodyn Glas tra bod 
dau aelod o'r tîm wedi cael eu hadleoli i Olrhain Cysylltiadau. Mae staff Cyswllt 
Uniongyrchol wedi helpu hefyd, ers mis Mehefin 2021, wrth i'r Llyfrgelloedd ailagor. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Mae'r gwasanaeth yn perfformio'n dda iawn, gan ymdrin ar gyfartaledd ag oddeutu 
9,400 o alwadau, 1,500 o negeseuon ebost a chofnodi 5,600 o ymholiadau 
cwsmeriaid bob mis. 
 
Mynegodd sawl Aelod eu pryderon na chawsant eu hysbysu gan y gwasanaeth 
perthnasol os oedd cais a gofnodwyd ganddynt wedi cael ei gwblhau. Mewn ymateb, 
adroddodd yr Aelod Cabinet fod hyn yn cael sylw gan yr holl wasanaethau. 
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Cytunwyd i nodi'r sefyllfa bresennol a diolch i'r holl swyddogion o fewn y gwasanaeth 
am eu gwaith. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar Safonau Llyfrgelloedd.  Nodwyd bod yn rhaid i'r 
Llyfrgell adrodd i Lywodraeth Cymru unwaith y flwyddyn ar safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru.  Yr adroddiad dan sylw oedd yr adroddiad a oedd wedi ei lunio 
ar gyfer 2019/20. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunwyd i dderbyn yr adroddiad. 
 
 
Yn yr un cyfarfod, rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Ystadegau Uwch Grwner 
Ceredigion 2020. Nodwyd bod adroddiad ar farwolaethau a adroddwyd i Grwner 
Ceredigion yn cael ei baratoi'n flynyddol gan yr Uwch Grwner ('Adroddiad ar 
Ystadegau') ac yn cael ei anfon i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder er mwyn ei gyhoeddi fel 
rhan o Ystadegau'r Crwner ar wefan Llywodraeth y DU.  Dywedwyd bod Adroddiad y 
Prif Grwner i'r Arglwydd Ganghellor yn cynnwys glasbrint Model y Crwner. Mae hwn 
yn argymell y dylai'r Uwch Grwner gyflwyno adroddiad blynyddol byr hefyd i'r Prif 
Grwner a'r Cyngor bob mis Gorffennaf a dylid ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor gan 
gynnwys ystadegau perthnasol ar yr achosion cyfredol/ achosion sydd wedi cau 
(gyda ffigyrau i gymharu â blynyddoedd blaenorol), diweddariad ar waith y Crwner a 
materion perthnasol, crynodeb am dîm y Crwner a threfniadau staffio ac unrhyw 
gynlluniau i'r dyfodol. Nid oes Adroddiad o'r fath wedi ei ddarparu i'r Cyngor. 
 
Adroddwyd bod yr Adroddiad ar Ystadegau yn cynnwys gwybodaeth berthnasol am 
wasanaethau Crwner Ceredigion er mwyn sicrhau tryloywder i'r cyhoedd. Gan fod 
ystadegau gwladol bellach wedi eu cyhoeddi cyflwynwyd yr Adroddiad ar Ystadegau 
i'r Pwyllgor. 
 
Nododd y Swyddog Llywodraethu yr argymhellir y dylid cyhoeddi'r Adroddiad ar 
Ystadegau'n flynyddol ar dudalen Gwasanaethau'r Crwner ar wefan y Cyngor, ar ôl 
i'r Pwyllgor ystyried yr Adroddiad ar Ystadegau (gan fod yn ofalus i beidio â 
chyhoeddi'r Adroddiad cyn i ystadegau gwladol gael eu cyhoeddi gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder). Hysbyswyd Uwch Grwner Ceredigion a Gwasanaethau 
Dadansoddi Ystadegau Cyfiawnder / Cyfiawnder Sifil a Gweinyddol y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder am y cynnig hwn. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Estynnwyd gwahoddiad i Uwch Grwner Ceredigion gyflwyno adroddiad i'r Cyngor 
a/neu ddarparu sylwadau/testun ychwanegol ac roedd wedi cadarnhau yn sgil y 
llwyth gwaith cyfredol, argaeledd i eistedd mewn llys a swydd wag (sydd bellach 
wedi ei llenwi) nad oedd modd iddo baratoi yr adroddiad blynyddol eleni. Gobeithir y 
bydd y Crwner yn gallu darparu adroddiad y flwyddyn nesaf. 
Cytunwyd i wneud y canlynol:- 
 
(i) nodi cynnwys Adroddiad Ystadegol 2020 Uwch Grwner Ceredigion; a 
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(ii) sicrhau bod fersiwn wedi'i golygu o'r cyhoeddiad blynyddol sef Adroddiad 
Ystadegol Uwch Grwner Ceredigion yn cael ei rhoi ar wefan y Cyngor (ar 
dudalen Gwasanaethau'r Crwner). 

 
Ystyriwyd polisïau Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor a Gyrru yn y Gwaith – 
Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Lwyd) yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 27 Hydref 
2021. 
Dywedodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Pobl a Threfniadaeth fod datblygiad y 
ddau bolisi newydd hyn gan y Gwasanaeth Pobl a 
Threfniadaeth wedi digwydd ar y cyd â Phriffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol. Roedd y 
ddau bolisi wedi bod yn destun ymgynghoriad 
gyda'r Undebau Llafur perthnasol ac roedd eu 
diwygiadau wedi'u hymgorffori lle'n briodol. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd a chytunwyd gan aelodau'r Pwyllgor i ohirio 
yr argymhelliad i gymeradwyo'r polisi i'r Cabinet er mwyn ystyried y pwyntiau a 
godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor yn y cyfarfod i gynnwys y canlynol: 

• Mewn perthynas â'r amod bod "Rhaid i yrwyr sicrhau eu bod nhw, a'r holl 
deithwyr, yn gwisgo gwregysau diogelwch fel sy'n ofynnol gan y gyfraith a 
pholisi'r Cyngor" – roedd yr Aelodau o'r farn na ddylai hyn fod yn gyfrifoldeb y 
gyrrwr, ond yn hytrach cyfrifoldeb yr unigolyn i wisgo gwregys diogelwch a dylid 
diwygio'r polisi yn unol â hynny; 

• Y dylid rhoi ystyriaeth bellach i'r amod "Efallai y bydd cyflogeion y canfyddir eu 
bod wedi achosi difrod i eitem o fflyd y Cyngor, cerbyd trydydd parti neu eiddo 
trwy esgeulustod neu yrru heb ofal a sylw priodol yn atebol, yn dilyn gwrandawiad 
disgyblu, am swm o hyd at £250 fel cyfraniad i gostau dros ben yswiriant". Ym 
marn yr aelodau ni ddylai'r cyflogai fod yn atebol i gyfrannu'r £250.00 ond yn 
hytrach dylid darparu hyfforddiant, rhybudd ysgrifenedig a chamau disgyblu os 
nad yw'r cyflogai yn addas ar gyfer y swydd dan sylw. Mater i'r Llys Ynadon oedd 
penderfynu a oedd y cyflogai yn euog o'r drosedd ac nid y Cyngor; 

• Bod cyflogeion sy'n cludo cleientiaid fel teithwyr yn enwedig yn ystod y nos yn eu 
ceir preifat hefyd yn cael eu cynnwys o fewn cwmpas y polisi (pwynt 3); 

• Ystyried rhoi hyfforddiant gyrru uwch i yrwyr fflyd gan RoSPA oherwydd gallai 
hyn leihau'r premiwm yswiriant ar gyfer yr awdurdod; cytunwyd y byddai'r 
argymhelliad hwn yn cael ei drosglwyddo i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol, 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol a oedd yn gyfrifol am y fflyd cerbydau'r 
Cyngor; 

• Yn dilyn y diwygiadau a nodwyd ac yn amodol ar fewnbwn pellach posibl gan yr 
Undebau Llafur y byddai'r Polisi yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor i'w ystyried 
ymhellach. 

 
Dychwelwyd y Polisi i'r Pwyllgor ar 13 Ionawr 2022. Roedd y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol yn hynod ddiolchgar i'r Cynghorydd Keith Evans, Aelod o'r Pwyllgor, 
am y cymorth a'r cyngor a roddodd yn ystod y broses hon. 
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Cyflwynwyd y Polisïau Model Adnoddau Dynol ar gyfer Ysgolion, Polisi a 
Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith yn y 
cyfarfod ar 27 Hydref 2021. 
 
Dywedodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Pobl a Threfniadaeth fod y polisïau 
hyn wedi'u datblygu a'u diweddaru gan y Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth ac os 
cânt eu cymeradwyo byddent yn cael eu darparu i bob corff llywodraethu ysgolion 
yng Ngheredigion gydag argymhelliad i'w hystyried a'u mabwysiadu. Roedd y ddau 
bolisi enghreifftiol wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda'r undebau llafur staff 
addysgu a chymorth lleol trwy Fforwm Undebau Llafur Ysgolion. Roeddent hefyd 
cael eu trafod, eu diwygio a'u cytuno gan yr Undebau Llafur perthnasol. 
 
Diben polisïau a gweithdrefnau'r holl staff oedd nodi'n glir yr ymddygiadau, y 
prosesau a'r gweithdrefnau sy'n ofynnol gan staff, sut y gallant gael cyngor neu 
gymorth a, lle y bo'n berthnasol, canlyniadau peidio â chadw at y polisi a/neu'r 
weithdrefn. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunwyd: 
(i) argymell cymeradwyo'r Polisi a'r Weithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y 

Gweithle ar gyfer Ysgolion a chymeradwyo i Gyrff Llywodraethu i'w 
fabwysiadu o fewn ysgolion yng Ngheredigion 

(ii) cymeradwyo bod Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Rheoli Salwch Staff yn y 
Gwaith ar gyfer Ysgolion i Gyrff Llywodraethu i'w mabwysiadu o fewn ysgolion 
Ceredigion. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad Blynyddol Canmoliaeth, Cwynion a Gweithgarwch 
Rhyddid Gwybodaeth 2020/2021. Roedd yr adroddiad yn darparu gwybodaeth yn 
ymwneud â gwaith Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor rhwng 1 
Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. Rhoddwyd manylion penodol am y nifer a'r math o 
ganmoliaeth a dderbyniwyd, y gwahanol gamau cwynion, perfformiad a 
chanlyniadau yn ymwneud â'r rhain a gwybodaeth am gydymffurfio â deddfwriaeth 
Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Roedd adran hefyd 
ynghylch y cyswllt a gafodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 
ystod y cyfnod adrodd. Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon i'r Cyngor sy'n rhoi rhagor 
o fanylion am weithgarwch yr Ombwdsmon ar gyfer Ceredigion, yn ogystal ag ar 
gyfer Cynghorau eraill ledled Cymru. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Hwn oedd yr ail adroddiad olynol lle na chychwynnwyd unrhyw ymchwiliad gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ac ni chyhoeddwyd adroddiadau 
ffurfiol mewn perthynas â chwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor. 
 
Er bod gwelliannau wedi'u gwneud o'i gymharu â'r blynyddoedd blaenorol, roedd yr 
adroddiad hwn hefyd yn amlygu'r heriau a wynebir gan y Cyngor oherwydd y 
pandemig a swyddogion yn gorfod addasu i ffyrdd newydd o weithio. Yn ogystal, yn 
ystod y cyfnod a gwmpesir gan yr adroddiad hwn, rhoddwyd pwysau sylweddol ar y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, a oedd wrth gwrs wedi cael effaith ar 
y gallu i fodloni amserlenni penodedig a statudol. 
 
Roedd trosolwg byr o'r ffigurau ar gyfer 2020 – 2021 fel a ganlyn: 

• Derbyniwyd 814 o ganmoliaethau 

• Proseswyd 435 o ymholiadau gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

• Derbyniwyd 103 o gwynion (61 yng Ngham 1 a 42 yng Ngham 2) 

• 32 o 'Gysylltiadau' gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

• 756 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 

• Adolygiadau Mewnol o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 

 
Roedd yr aelodau'n falch o dderbyn y wybodaeth isod, fodd bynnag, nodwyd y 
meysydd i'w gwella. Llongyfarchodd Aelodau'r Pwyllgor y Rheolwr Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth a'i thîm am adroddiad rhagorol. 

• Hwn oedd yr ail gyfnod adrodd yn olynol mewn dros ddegawd lle na 
chychwynnwyd unrhyw ymchwiliadau a lle na chyhoeddwyd unrhyw adroddiadau 
gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

• Derbyniodd y Cyngor bron i ddwywaith y nifer o ganmoliaethau gan ddefnyddwyr 
gwasanaeth o'i gymharu â 2019 – 2020. Derbyniwyd y mwyafrif o'r rhain gan 
Borth Ceredigion. Credir, fodd bynnag, fod gwir nifer y canmoliaethau yn debygol 
o fod yn llawer uwch ac felly roedd angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod y 
rhain yn cael eu trosglwyddo i'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth i'w 
cofnodi. 

• Derbyniodd y Cyngor lawer llai o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol yn ystod y tymor adrodd hwn a llai o geisiadau 
Adolygiad Mewnol o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Fel arfer dim ond pan 
wrthododd y Cyngor ddarparu gwybodaeth y cyflwynwyd ceisiadau am Adolygiad 
Mewnol (trwy gymhwyso'r esemptiadau neu'r eithriadau priodol). Mae hyn felly'n 
cefnogi ymrwymiad y Cyngor i fod yn agored ac yn dryloyw yn unol â 
deddfwriaeth. 

• Nodir bod perfformiad y Cyngor o ran amseroedd ymateb ar gyfer Rhyddid 
Gwybodaeth, yn arbennig, wedi gostwng yn sylweddol yn ystod 2020-2021. Gall 
fod sawl ffactor am hyn gan gynnwys diffyg capasiti ar ran gwasanaethau i allu 
blaenoriaethu Rhyddid Gwybodaeth uwchlaw'r holl dasgau newydd sy'n codi; 
methu â chael copïau caled o ddogfennau oherwydd bod staff yn gweithio gartref; 
diffyg gallu o fewn y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (sy'n gwneud 
y rhan fwyaf o'r gwaith gweinyddol ar gyfer gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth; 
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h.y. cofnodi, cydnabod a dosbarthu ceisiadau newydd a chyhoeddi'r holl 
ymatebion a chymhwyso unrhyw esemptiadau/eithriadau a/neu olygu yn ôl yr 
angen). 

Roedd y meysydd i'w canolbwyntio arnynt fel a ganlyn:- 

• Gwella cydymffurfiaeth ag amserlenni a bennwyd mewn Polisïau Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 

• Gwella'r system ar gyfer casglu canmoliaeth a data ynghylch y gwersi a 
ddysgwyd 

• Parhau â dull agored, tryloyw sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer datrys 
pryderon. 

 
Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn parhau i fonitro 
cwynion gan fod y mater wedi'i nodi ar Gofrestr Risg yr Awdurdod yn flaenorol. 
 
Trefnwyd Cyfarfod Arbennig ar 29 Tachwedd 2021. Ystyriwyd adroddiad ynglŷn â 
Gweledigaeth y Grŵp Annibynnol ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc 
Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain. Roedd y Cadeirydd am i'r mater gael ei 
ystyried oherwydd y sefyllfa economaidd sy'n wynebu pobl ifanc Ceredigion a'r diffyg 
cyfleoedd iddynt brynu eu cartref cyntaf.  
 

 
 
Dywedwyd bod y Grŵp Annibynnol wedi datblygu cynnig i'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol ei ystyried gan greu llwybr i bobl ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain. Cyflwynwyd adroddiad gan y Grŵp Annibynnol yn 
amlinellu 'Gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain.' Dywedwyd bod cais wedi'i wneud am ddata i gefnogi'r 
papur a chafodd y wybodaeth hon ei chyflwyno hefyd. Roedd tystiolaeth yn dangos 
mai prin oedd y cyfleoedd i bobl ifanc allu prynu eu cartref cyntaf o achos yr economi 
yng Ngheredigion. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r adroddiad a'r cynigion oedd ynddo, gyda'r bwriad 
o wneud cais am adroddiad pellach gan swyddogion ynghylch ei ymarferoldeb. 
 
Roedd y Pwyllgor yn gefnogol i'r cynnig ac roedd pawb yn cydnabod yr angen i 
ddatblygu cynllun a fyddai'n cefnogi ac yn galluogi pobl ifanc i brynu eu heiddo cyntaf 
a fyddai hefyd o fudd i economi a diwylliant y Sir. 
 
Yn dilyn trafodaeth cytunwyd yn unfrydol i wneud y canlynol: 
 
(i) cefnogi'r 'Weledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain' a'i throsglwyddo i'r Swyddogion er mwyn iddynt lunio 
adroddiad ar ymarferoldeb y cynllun; 
(ii) ar ôl i'r swyddogion ystyried y cynllun, gofyn iddynt ddod yn ôl i'r pwyllgor 
gyflwyno eu hargymhellion; ac 
(iii) os caiff y cynllun ei gymeradwyo gan y Cabinet/y Cyngor yn y pen draw, 
gosod yr opsiwn ariannu a ffefrir yn y drefn o bennu'r gyllideb. 
 
 
Dychwelodd swyddogion i'r Pwyllgor ar gyfer Cyfarfod Arbennig ar 7 Chwefror 2022. 
Gofynnwyd i Aelodau'r Pwyllgor ystyried a chytuno i 6 argymhelliad, awgrymodd 
Aelodau'r Pwyllgor argymhelliad ychwanegol a gytunwyd fel argymhelliad 
ychwanegol. 
Roedd yr argymhellion a wnaed fel a ganlyn: 
1. bod penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) Adroddiad y Dirprwy Brif 
Weithredwr ar Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail 
gartrefi, pwynt 4 yn cael ei ddiwygio fel a ganlyn: 
"4) a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor a godir i'w phennu ar 25% (yn dod i 
rym o 1 Ebrill 2017), a 
b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor (net o ad-
daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai 
Cymunedol." 
2. bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor rhwng y 
cyfnod 1/4/17 i 31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i 
ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 
3. bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor o 1/4/22 (net 
o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun 
Tai Cymunedol. 
4. o 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Cartrefi Gwag Treth y Cyngor 
(net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r 
Cynllun Tai Cymunedol. 
5. bod penderfyniad y Cyngor 16/3/17 cofnod 8)b) Premiymau Treth y Cyngor ar Ail 
Gartrefi yn cael ei ddiddymu. 
6. bod manylion elfen rhannu ecwiti o'r cynllun yn cael eu paratoi a'u cytuno o fewn 
12 mis i benderfyniad y Cyngor a bod gwaith yn parhau ar yr opsiynau eraill. 
7. bod y posibilrwydd o sefydlu Cynllun Budd Cymunedol yn cael ei ohirio am 
flwyddyn. 
 
Cytunwyd ar yr uchod i gyd gan y Cabinet (22.2.22) a'r Cyngor Llawn (3.3.22). 
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Rhoddwyd diweddariad am absenoldeb oherwydd salwch yn dilyn cais gan y 
Pwyllgor yn y cyfarfod diwethaf. Dywedwyd bod y polisi yn amlinellu'r gweithdrefnau 
ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch o fewn y Cyngor 
 
O ran y gweithlu corfforaethol, roedd Polisi a Gweithdrefn Rheoli Absenoldeb 
Oherwydd Salwch yn y Gwaith wedi bod yn weithredol ers hydref 2017. Roedd y 
prosesau a nodwyd yn y ddogfen wedi'u gweithredu'n llawn ac roeddent bellach 
wedi'u hen sefydlu. 
 
O ran gweithlu'r ysgolion, cymeradwyodd y Cabinet Bolisi a Gweithdrefn Enghreifftiol 
Rheoli Absenoldeb Oherwydd Salwch yn y Gwaith diwygiedig ym mis Rhagfyr 2021 
ac roedd y ddogfen hon yn cael ei chynnig i Gyrff Llywodraethu y tymor hwn i'w 
mabwysiadu. 
 
Roedd y gweithdrefnau fwy neu lai'r un fath ar gyfer y ddau bolisi. 
 
Dywedwyd bod y gwaith o fonitro absenoldeb oherwydd salwch wedi'i rannu'n ddwy: 
 
a) Absenoldeb tymor byr oherwydd salwch – cyfnod byr o absenoldeb, yn aml dim 

ond ychydig ddyddiau o ganlyniad i fân anhwylderau 
 
b) Absenoldeb hirdymor oherwydd salwch – absenoldeb parhaus o fwy na 28 

diwrnod 
 

 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Ar ôl ystyried y wybodaeth a ddarparwyd, cytunwyd i dderbyn yr adroddiad er 
gwybodaeth. 
 
Hefyd, wrth gyflwyno data i'r Pwyllgor yn y dyfodol, dywedwyd y dylid ystyried 
cymharu absenoldebau oherwydd salwch yng Nghyngor Sir Ceredigion â'r sefyllfa yn 
y sector preifat ac yng Nghyngor Sir Powys. 
 
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch Cysylltedd Digidol. Cyflwynwyd yr adroddiad i roi 
trosolwg i'r Aelodau o'r cynlluniau a'r prosiectau yr oedd Cyngor Sir Ceredigion yn 
ymgymryd â nhw i gefnogi lefelau o gysylltedd digidol ar draws y Sir. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Darparwyd y wybodaeth ganlynol gan PowerPoint: 

• Cefndir 

• Y Sefyllfa Bresennol – Band Eang, Symudol 

• Prosiectau/Mentrau Presennol – Band Eang, 
Prosiectau Ffibr, Prosiect Gigabit. Marchnad 
Agored ac Adolygiadau (OMR) 2021 Symudol – 
Rhwydwaith Gwledig a Rennir, Gwasanaeth 
Ardal Estynedig, Rhwydwaith LoRaWAN ledled y 
Sir, Trefi CLYFAR Ceredigion, Gwefan Ddigidol, 
Mapio Cysylltedd Digidol 

• Casgliad 
 
Cytunwyd i nodi'r gweithgarwch cysylltedd digidol presennol yng Ngheredigion a 
gwaith y Cyngor i helpu i wella cysylltedd, er mwyn cynorthwyo Aelodau i godi 
ymwybyddiaeth a hyrwyddo cyfleoedd yn eu cymunedau. 
 
Roedd Cyfarfod Pwyllgor 18 Chwefror 2022 yn gyfarfod i ystyried y Gyllideb ar gyfer 
2022/2023. Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr 
adroddiad ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair 
blynedd, gan egluro mai setliad dros dro yw hwn, a bod y setliad terfynol i'w 
gyhoeddi ar 1 Mawrth 2022. Cyfanswm y setliad refeniw, a elwir yn Gyllid Allanol 
Cyfun a ddyrannwyd i Geredigion ar gyfer 2022/23 yw £119.419m. Mae hyn yn 
cymharu â dyraniad 2021/22 o £110.006m (wedi'i addasu ar gyfer trosglwyddiadau) 
ac mae'n gynnydd o 8.6%. Mae Cymru gyfan wedi gweld cynnydd cyfartalog o 9.4% 
gyda Cheredigion yn y 19eg safle. Dywedodd yr Arweinydd wrth Aelodau'r Pwyllgor 
fod arbedion o £50 miliwn wedi'u gwneud ers ei phenodiad yn 2012. 
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Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan 
Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o 
£50m ar gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn 
cael ei ddyrannu i Gyngor Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o 
fod tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau 
penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-
2023. Esboniwyd y byddai angen ystyried goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut 
y byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 2022-2023. 
 
Croesawodd yr aelodau'r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad 
yn hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y wybodaeth 
newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno 
i'r Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach y cyllid ychwanegol. 
Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth berthnasol i'w faes 
gwasanaeth. Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y cyllidebau gwasanaeth ar gyfer y 
meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor. Yna cyflwynodd yr 
Aelod Cabinet perthnasol y Ffioedd a Thaliadau arfaethedig. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Arweinydd, yr Aelodau Cabinet a'r Swyddogion am 
y wybodaeth a dderbyniwyd yn y cyfarfod, a gofynnodd i Aelodau'r Pwyllgor 
bleidleisio yn eu tro os ydynt yn derbyn, yn erbyn, neu'n ymatal rhag pleidleisio ar yr 
argymhellion a ganlyn: 
1. Ystyried y cyllidebau refeniw a chyfalaf cyffredinol a gynigir. 

2. Ystyried y pwysau cost amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 
agwedd). 
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3. Ystyried y ffioedd a thaliadau arfaethedig a'r amcangyfrif o £155k o incwm 
ychwanegol i gynorthwyo gyda'r arbedion angenrheidiol. 

4. Nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer swyddogion ac 
aelodau. 
5. Nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 
5.25%. 

7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r gyllideb ddrafft i'r Cabinet. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn ystyriaeth, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
1. cytuno cyllideb y meysydd gwasanaeth o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; a; 

2. cytuno'r Ffioedd a Thaliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn Atodiad D yr 
adroddiad, (tudalennau 45 o 51) 

3. cytuno'r cynlluniau Cyfalaf perthnasol yn y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig, 

4. cytuno i nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion 
ac Aelodau; 

5. cytuno i nodi'r Balans Arbedion o £113k y mae dal angen ddod o hyd iddo. 

6. Oherwydd y llythyr diweddar a dderbyniwyd oddi wrth Rebecca Evans AS, y 
Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar 17 Chwefror 2022, fel y cyfeirir ato uchod, ni 
chafodd argymhelliad rhif 6 ei ystyried; 

7. Cytunodd y Pwyllgor i roi'r adborth priodol a ganlyn yn ymwneud â'r Gyllideb 
Ddrafft i'r Cabinet – cytunwyd i argymell y byddai Gweinyddiaeth newydd y Cyngor 
yn ystyried sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried Paratoi'r Gyllideb. Byddai'r 
mater yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn y lle cyntaf. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar y Polisi a Chofrestr Cyfyngiadau Gwleidyddol 
ar Gyflogeion Llywodraeth Leol. Adroddwyd bod Adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
a Thai 1989 ('Deddf 1989) yn sefydlu'r cysyniad o gyfyngu ar weithgarwch 
gwleidyddol ar gyfer rhai swyddi dynodedig er mwyn sicrhau didueddrwydd 
gwleidyddol gweithwyr llywodraeth leol. Felly, ystyriwyd ei bod yn angenrheidiol 
adolygu'r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Gyflogeion Llywodraeth Leol (a 
ddiweddarwyd ddiwethaf Ionawr 2020) ('y Polisi') oherwydd Brexit a newidiadau 
diweddar e.e. newidiadau i deitlau Swyddogion Arweiniol Corfforaethol. 
Adroddwyd bod newidiadau i'r Polisi yn cynnwys: 

• Datblygu'r esboniad ynghylch Swyddi Penodedig a Swyddi Sensitif (o dan 
'Pwy sy'n cael ei effeithio?'); 

• Diweddaru'r cyfeiriad at deitlau'r Prif Weithredwr a Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol; 

• Ychwanegu cyfeiriad at y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Swyddog 
Monitro/ Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a Llywodraethu at y 
rhestr o Swyddogion Statudol a dileu o 1(b) '(o fewn Deddf 1989)': 
1. Swyddi Penodedig 
b) y Prif Swyddogion Statudol (o fewn Deddf 1989) 

• Ychwanegu cyfeiriad mewn dwy swyddi 'sensitif' bod y swyddi hyn hefyd yn 
gyfyngedig yn wleidyddol. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunwyd i gymeradwyo'r newidiadau i'r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar 
Gyflogeion Llywodraeth Leol. 
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Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
 

Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach naw gwaith yn ystod 
2021/2022. 

 

Y prif faterion a drafodwyd 
 
Mae Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Arbenigol Porth Cynnal yn 
mynychu cyfarfodydd Pwyllgor yn rheolaidd i gyflwyno'r Adroddiadau Rheoli 
Perfformiad Gwasanaeth Adolygu Annibynnol chwarterol a oedd yn cynnwys 
safonau cenedlaethol a lleol, a'r targedau a ddefnyddir i fesur canlyniadau ar gyfer 
plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal. Mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol 
yn ystyried a yw hawliau dynol y plentyn/person ifanc wedi'u tramgwyddo mewn 
unrhyw ffordd ac, os felly, mae'n ystyried atgyfeirio'r achos at CAFCASS Cymru.  Ni 
chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y cyfnod 
hwn.  Mae'r adroddiadau hyn yn cael eu hystyried o fewn Cyfarfodydd Sicrhau 
Ansawdd Plant sy'n Derbyn Gofal Amlasiantaethol sy'n cwrdd bob chwarter; mae'r 
cyfarfodydd hyn yn gyfle i nodi a gweithredu ar berfformiad a materion eraill yn 
ymwneud â'r maes gwaith hwn. 

Mae'r adroddiadau hyn hefyd yn cael eu cylchredeg a'u hadolygu gan Grŵp Rhianta 
Corfforaethol yr Awdurdod Lleol wedi'i gadeirio gan y Cynghorydd Alun Williams, 
Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant a Diwylliant, a gynhelir bob chwarter. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cafodd pwysigrwydd y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol ei gydnabod, ac roedd yr 
Aelodau'n falch o gael sicrwydd bod anghenion plant sy'n derbyn gofal yn cael eu 
bodloni a'u gwella'n barhaus. Bu i'r Aelodau longyfarch staff y gwasanaeth, a diolch 
iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith caled. 
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol gyflwyniad a dangos fideo i'r Pwyllgor ar y 
Strategaeth Gydol Oed a Llesiant 2021-2027 a'r Cynllun Gweithredu. Gwahoddwyd 
aelodau o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu hefyd i fynychu'r 
cyfarfod. 
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Eglurwyd bod y strategaeth hon yn rhan allweddol o Strategaeth Gorfforaethol 
Cyngor Sir Ceredigion sy'n dangos y prif flaenoriaethau ar gyfer y Cyngor. Nod y 
blaenoriaethau yw galluogi darparu gwasanaethau a fydd yn gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Ceredigion. Mae 
darparu cefnogaeth i bobl o bob oed ac angen yn her sylweddol i'r Cyngor gydag 
adnoddau cyfyngedig. Mae proffil cymdeithas a demograffeg wedi newid yn 
sylweddol dros y degawd diwethaf gyda chynnydd sylweddol ym mynychder ac 
effaith camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl gwael a cham-drin domestig a 
grwpiau oedran hŷn sy'n byw yng Ngheredigion. O ganlyniad, mae'r galw am rai 
gwasanaethau wedi cynyddu gan roi mwy o bwysau ariannol ar y meysydd 
gwasanaeth hynny. Yn ogystal, mae'r lefelau diweithdra ynghyd â'r lefelau incwm 
isel wedi gosod anawsterau cynyddol ar allu pobl i gael mynediad i dai diogel, 
fforddiadwy. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y cytunwyd yn 2017 y dylid cynnal adolygiad systematig o'r holl 
strwythurau a meysydd gwasanaeth i sicrhau bod gan wasanaethau ar draws y 
Cyngor y capasiti a'r gallu i fodloni blaenoriaethau'r Cynlluniau a'r Amcanion 
Corfforaethol. 
 
Mae'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau wedi symud ymlaen yn dda a'r newid 
mawr olaf yw integreiddio gofal cymdeithasol a dysgu gydol oes i'r tri gwasanaeth 
Porth Cymorth Cynnar, Porth Gofal a Phorth Cynnal sydd, ynghyd â Chyswllt 
Cwsmeriaid, yn ffurfio'r 4 prif faes sy'n rhan o'r Rhaglen Newid Gydol Oed a Llesiant. 

 
Dechreuodd y gwaith o ailstrwythuro'r gwasanaethau hyn yn ffurfiol ddiwedd 2019 
gyda gweithredu'r strwythur Rheolwr Corfforaethol ar draws y gwasanaethau. Yna 
gohiriodd y pandemig gynnydd yn ystod 2020 ond datblygwyd hyn ymhellach o fis 
Medi 2020 ymlaen. Cydnabuwyd bod angen strategaeth glir i ysgogi a chyfathrebu'r 
angen am newid a sut y byddai hyn yn cael ei gyflawni. Mae diweddariadau a 
gweithdai gydag aelodau wedi'u cynnal drwy gydol y cyfnod o newid. Ymgysylltwyd â 
staff ac Undebau Llafur ac ymgynghorwyd â hwy yn ystod pob rhan o'r broses. 
 
Pwrpas y Cynllun Gweithredu yw amlinellu'n glir yr hyn sydd ei angen dros y tair 
blynedd nesaf (a dangos beth sy'n debygol yn y blynyddoedd y tu hwnt i hynny) i 
fynd i'r afael â'r achosion sylfaenol er mwyn cyflawni 5 amcan allweddol y 
Strategaeth ac, ochr yn ochr â'n partneriaid, ail-gydbwyso'r gofal a'r cymorth i 
ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yng Ngheredigion. 

 
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor cytunwyd i argymell Strategaeth Gydol 
Oed a Llesiant 2021-2027 a'r Cynllun Gweithredu i'w cymeradwyo gan y Cabinet, yn 
amodol ar ystyried yr argymhelliad a ganlyn: 

• Bod cyfathrebu gwell rhwng Gwasanaethau Awdurdodau Lleol a 
gwasanaeth CLIC yn y dyfodol. 

Cytunwyd ar hyn gan y Cabinet a chytunwyd hefyd y byddai'r Pwyllgor yn cael 
diweddariadau rheolaidd yn y dyfodol pan fydd hynny'n briodol. 

Tudalen 194



29 

 

Yn yr un cyfarfod, roedd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cynnal a 
Chyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi gwybod i'r Pwyllgor 
fod llythyr wedi dod i law oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru ar 2 Gorffennaf 2021 yn 
dilyn y Gwiriad Sicrwydd Iechyd a gynhaliwyd yn ystod mis Mai 2021. Mae'r llythyr yn 
crynhoi canfyddiadau'r gwiriad sicrwydd ar 10 Mai i 14 Mai 2021. Canolbwyntiwyd eu 
prif drywyddau ymholi o fewn pedair egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 a chofnodwyd ei farn a'i ganfyddiadau yn unol â'r canlynol: 
Pobl – Llais a Rheolaeth, Atal, Partneriaethau ac Integreiddio, Llesiant. Amlinellwyd 
y crynodeb o'r canfyddiadau a'r blaenoriaethau ar gyfer gwella i'r Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau i nodi cynnwys y llythyr a chanmol holl staff 
y Gwasanaethau Cymdeithasol am eu gwaith caled a'u hymrwymiad i'w rolau cyn ac 
yn ystod y pandemig. 
 
Roedd yr aelodau'n dymuno nodi bod staff a'r gwasanaeth dan bwysau cynyddol 
ac yn gwneud eu gorau glas i weithio o fewn y pwysau presennol sydd ar 
wasanaethau. 
 
Mewn cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 22 Medi 2021, cyflwynodd Rheolwr Iechyd 
yr Amgylchedd, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd, adroddiad i'r Pwyllgor yn 
amlinellu'r heriau yn sgil COVID-19 a sut y blaenoriaethir y gwaith ar hyn o bryd.  
Rhoddodd fraslun o'r fframwaith deddfwriaethol a'r gwaith gorfodi o ran tipio 
anghyfreithlon, o ran rheoliadau RIPA ar fonitro â chamerâu, a'r rheoliadau parthed 
perchnogaeth tir a'r cyfrifoldeb dros ymdrin â thipio anghyfreithlon ar dir preifat. 
 
Nodwyd bod y Cyngor yn monitro lleoliadau lle ceir trafferthion (gorfodi rhagweithiol) 
yn ogystal ag ymchwilio i gwynion a ddaw i law (gorfodi adweithiol). Nodwyd bod 375 
o achosion o dipio anghyfreithlon wedi'u cofnodi yn 2020-2021 a bod 106 o 
ddigwyddiadau wedi'u cofnodi hyd yma eleni (rhwng 1 Ebrill ac 18 Awst 2021). Yn 
2020-2021 cyhoeddwyd 2 hysbysiad cosb benodedig yn sgil gorfodi rhagweithiol, a 
dim un yn sgil gorfodi adweithiol, sef gostyngiad ar y blynyddoedd blaenorol.  
Cyflwynwyd un rhybudd yn 2020-2021 yn sgil gorfodi rhagweithiol. 

 
Hefyd mae'r adroddiad yn rhoi braslun o'r cydweithio gyda 'Cadwch Gymru'n Daclus', 
Caru Ceredigion ac Awdurdodau Lleol cyfagos. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr Aelodau fod pryderon ynghylch tipio anghyfreithlon 
wedi'u codi drwy CLIC, ond bu diffyg o ran yr ymateb. 
Gofynnon nhw hefyd am rannu â'r holl Gynghorwyr gopi o'r 
matrics sy'n amlinellu lle mae'r cyfrifoldeb yn gorwedd.  Nododd 
swyddogion y byddent yn ymchwilio i'r mater ac yn darparu 
copïau o'r matrics. 
 

· Gofynnodd yr Aelodau a fyddai modd gosod camerâu cylch cyfyng ar 
gefnffyrdd a thir preifat. Cadarnhaodd y swyddogion nad oes cyfyngiadau, 
tra bod cytundeb gyda pherchennog y tir. 
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· Gofynnodd yr Aelodau a ellid defnyddio mwy o dechnoleg i fonitro'r sbwriel 
a adewir wrth ochr sgipiau, neu a ellid darparu sgipiau sydd ag agoriad ar 
yr ochr yn hytrach na gorfod taflu eitemau dros y top. 

 
· Nododd yr Aelodau nad yw Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol yn 

gwaredu ag eitemau a dipiwyd yn anghyfreithlon hyd nes bod aelod o'r tîm 
Diogelu'r Cyhoedd yn archwilio'r cynnwys. Gofynnwyd a ellid symud yr 
eitemau i Benrhos neu Glanyrafon i'w harchwilio. Nododd swyddogion eu 
bod yn gweithio ar hyn o bryd gyda'r tîm Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol i adolygu pryderon megis cyflwyno gwastraff yn gynnar, ac 
y byddant yn codi'r mater hwn gyda nhw. 

 
· Awgrymodd yr Aelodau fod y Tîm Diogelu'r Cyhoedd yn cyhoeddi 

gwybodaeth ynghylch hysbysiadau cosb benodedig er mwyn addysgu a 
chynyddu ymwybyddiaeth o hyn. Nododd y Swyddog y byddent yn ystyried 
hyn. 

 
· Awgrymodd yr Aelodau fod yr adroddiad yn cael ei rannu â Chynghorau 

Tref a Chymuned er mwyn iddynt allu cyfrannu. 
 

· Nododd yr Aelodau fod nifer o gwynion yn dod i law ynglŷn â diffyg biniau, 
ond mae llawer o fusnesau tecawe bellach yn defnyddio cardbord sy'n 
llenwi'r biniau'n gyflymach na phapur. Gofynnwyd felly a ellid gwneud 
unrhyw beth o ran gofyn i fusnesau gyflenwi eu biniau eu hunain.  Nododd 
y Swyddog fod cydlynydd 'Cadwch Gymru'n Daclus' wedi'i benodi'n 
ddiweddar ac y byddent yn gofyn iddi hi rannu'r neges hon gyda 
swyddogion eraill ledled Cymru i'w hystyried fel prosiect. 

 
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
Rhoddodd y Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu, Perfformiad a Diogelu'r 
Cyhoedd, y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Craffu am y materion y mae 
Gwasanaeth Wardeiniaid Cymunedol yr adran Diogelu'r Cyhoedd yn eu hwynebu, yn 
enwedig y Gwasanaeth Rheoli Plâu. 
 
Nodwyd, ers mis Mawrth 2020, bod y Gwasanaeth Wardeiniaid Cymunedol wedi bod 
yn gweithredu gyda dim ond un Warden Cymunedol yn lle dau, gan roi blaenoriaethu 
i gwynion/ceisiadau ar sail eu risg i iechyd y cyhoedd. 
 

O fis Medi 2021 ymlaen bydd y gwasanaeth 
yn dychwelyd i ddau swyddog llawn-amser. 
Data sy'n ymwneud â nifer y ceisiadau a 
gofnodwyd bob blwyddyn ers 2016.  
Amlinellwyd dyletswydd statudol yr 
Awdurdod a nodwyd y bydd angen i'r 
awdurdod gael ei achredu o dan y cynllun 
SSIP er mwyn ailddechrau'r gwaith o roi 
abwyd mewn carthffosydd law yn llaw â Dŵr 
Cymru. 
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Rhoddwyd amlinelliad hefyd o'r Gwasanaethau Rheoli Plâu ar Ffermydd a gynigir 
gan Gyngor Sir Ceredigion, Wardeiniaid Cŵn a'r Gwasanaeth Gorfodi Baeddu gan 
Gŵn. Nodwyd bod pedwar swyddog dros dro wedi'u penodi dros yr haf gan 
ddefnyddio cyllid caledi Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ymwelwyr yn ymweld â 
Cheredigion mewn modd diogel a chyfrifol. 
 
Yn ogystal â chael achrediad SSIP, nodwyd bod y Gwasanaeth yn bwriadu creu 
Polisi newydd Rheoli Plâu yn nodi'r taliadau am wahanol wasanaethau rheoli plâu, 
gan ddiogelu o'r newydd y rhai sydd ar incwm isel neu'n aelwydydd bregus. Hefyd, 
bod y Gwasanaeth yn bwriadu ystyried ffyrdd eraill o gynyddu patrolau / gwaith 
gorfodi baw cŵn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

• Gofynnodd yr Aelodau a oedd tipio anghyfreithlon i mewn i ddraeniau yn 
bryder hefyd. Nododd swyddogion fod hyn yn berthnasol hefyd i fraster ac 
olew a bod deddfwriaeth wedi'i chyflwyno tua thair neu bedair blynedd yn ôl 
yn gwahardd peiriannau malu – macerators. 

• Nododd yr Aelodau eu bod wedi cael gwybod nad oedd gan swyddog ar ei 
ben ei hun yr hawl i godi clawr twll archwilio a gofynnwyd a ellid darparu offer i 
gynorthwyo gyda hyn. Nododd y swyddog mai eiddo Dŵr Cymru yw caeadau 
tyllau felly nid oes gan swyddogion awdurdod i godi'r rhain, ac mae angen 
achrediad SSIP er mwyn gwneud gwaith o'r fath. 

• Gofynnodd yr Aelodau a oedd yr ymosodiadau cynyddol gan gŵn ar ddefaid 
yn fater i'r Gwasanaeth hwn, gan nodi bod y cyhoedd yn cysylltu â'r Heddlu fel 
rheol ar faterion o'r fath. 

• Gofynnodd yr Aelodau a yw swyddogion sy'n trin gwenwyn yn cael 
archwiliadau iechyd yn rheolaidd.  Cadarnhaodd y swyddogion fod hyn yn 
arfer digwydd yn rheolaidd ac y byddai'n ailddechrau cyn bo hir. 

• Gofynnodd yr Aelodau ynghylch adnoddau staffio. Nododd y Swyddog fod 
yna ddau aelod o staff llawn-amser erbyn hyn ac y byddai hyn yn cael ei 
adolygu ar ôl ailgychwyn ar y gwaith gyda ffermydd a gwenyn ac ati. 

• Gofynnodd yr Aelodau am ein hawliau mewn perthynas â chŵn yn baeddu ar 
lwybrau cyhoeddus. Nododd y Swyddog mai'r her yw eu dal yn y weithred o 
wneud hynny. 

• Nododd yr Aelodau yr hoffent weld adroddiad yn disgrifio ffordd glir ymlaen o 
ran rheoli llygod yn hytrach nag adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa. 

 
Yn dilyn trafodaeth cytunwyd i: 
Adolygu'r sefyllfa mewn 6 mis, a bod y Gwasanaeth yn darparu adroddiad manwl yn 
amlinellu'r incwm a gynhyrchir a ffordd glir ymlaen o ran ymdrin â'r materion y 
tynnwyd sylw atyn nhw yn yr adroddiad. 
 
Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cymorth Cynnar adroddiad i'r 
Pwyllgor a oedd yn rhoi'r diweddaraf am y datblygiadau diweddar yn y gwasanaeth. 
Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y Gwasanaeth wedi bod yn adolygu'r cynnydd o 
ran "Strategaeth Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden 2014-2020" Ceredigion 
wrth baratoi ar gyfer y gwaith o ddatblygu cynllun newydd a fydd yn weithredol o 
2022-2027. Nodwyd bod gwaith ymgysylltu cyhoeddus cychwynnol yn mynd rhagddo 
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a fydd yn bwydo i'r cynllun datblygu gan greu sail ar gyfer cam nesaf y broses 
ymgysylltu. 
 
Canolfan Hamdden Llambed fydd lleoliad Canolfan Llesiant gyntaf y Cyngor a fydd 
yn darparu ystod o wasanaethau Gydol Oes i drigolion Llanbedr Pont Steffan a 
chanol y sir. Bwriadwyd yn wreiddiol mai Plascrug fyddai'r ganolfan gyntaf ond 
oherwydd bod Plascrug yn cael ei defnyddio fel ysbyty maes roedd angen i'r 
Gwasanaeth ystyried datblygu Canolfan Llesiant mewn rhan arall o'r sir. Ar y 1af o 
Ragfyr 2020, cymeradwyodd y Cabinet y cynnig i ddatblygu Canolfan Llesiant yn 
Llanbedr Pont Steffan. Roedd y Gwasanaeth yn awyddus i sicrhau na fyddai'r arian 
yn cael ei golli ac i'w ddefnyddio mewn lle arall. 
 

 
 
Mae costau dangosol yn awgrymu y gall cyllid grant dalu am y costau adeiladu ond 
ni fydd y costau terfynol yn hysbys hyd nes bod y broses dendro wedi digwydd. 
Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau erbyn Mehefin / Gorffennaf 2022.  
Bydd y Ganolfan Hamdden ar gau yn ystod y gwaith adeiladu ond cafwyd 
trafodaethau cadarnhaol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynglŷn â 
defnyddio ar y cyd eu cyfleusterau chwaraeon nhw yn ystod y cyfnod hwn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr Aelodau fod pryder wedi'i fynegi gan dîm Pêl-rwyd Llewod Llambed 
ynglŷn â lleihau maint y Neuadd o bedwar i dri chwrt badminton yn creu cwrt pêl-
rwyd sy'n llai na chwrt maint llawn.  Nododd y Swyddog fod llythyr wedi'i anfon at 
Lewod Llambed ddydd Iau yn eu gwahodd i gwrdd â'r Aelod Cabinet, y Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol a Rheolwr Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, ond nid oes 
ymateb wedi dod i law hyd yma.  Nodwyd bod y Gwasanaeth wedi siarad â'r holl 
glybiau eraill sy'n defnyddio'r Neuadd yn rheolaidd, ac ni chafwyd dim 
gwrthwynebiadau eraill. Nodwyd bod gemau'r Gynghrair Pêl-rwyd yn cael eu cynnal 
yn Aberaeron a bod y cyrtiau yn Llanbedr Pont Steffan yn cael eu defnyddio ar gyfer 
ymarfer yn unig. Bydd cyfleusterau ymarfer yn parhau i gael eu darparu yn y neuadd. 
Mae dau gwrt maint llawn arall ar gael yn yr awyr agored.  Nododd y Swyddog fod y 
Cyngor wrthi'n trafod gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont 
Steffan ynghylch rhannu eu cyfleusterau tra bod gwaith adeiladu yn mynd rhagddo. 
Mae'r cwrt a ddarperir gan y Brifysgol yn fwy ac yn 1 metr yn brin o faint cwrt pêl-
rwyd safonol.  Nodwyd bod Cymdeithas Pêl-rwyd Cymru hefyd yn datblygu'r gamp i 
gynnwys Pêl-rwyd Cerdded, Pêl-rwyd Eistedd a Phêl-rwyd Tiny Tots a bydd 
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datblygu'r Canolfannau Lles yn hwyluso mwy o ddefnydd o'r ganolfan gan y trigolion 
i gyd. 
 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a oes canllawiau o ran maint cyrtiau. Nododd 
swyddogion mai 4 cwrt badminton yw maint y neuaddau safonol, ond 
mae rhai neuaddau'n llai, eraill yn fwy. Nid oes rheol gyfreithiol mewn 
perthynas â hyn. 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n bosib adeiladu estyniad ar ochr yr 
adeilad yn hytrach nag aildrefnu'r cynllun tu fewn. Nododd y Swyddog y 
gellir defnyddio'r grant a nodir i addasu asedau at ddefnydd ehangach 
y gymuned, er mwyn ehangu'r defnydd posib a wneir o'r ased dan 
sylw, felly nid yw hyn yn opsiwn. Nodwyd, os na chaiff yr arian grant ei 
wario, y byddai'n cael ei golli. 

➢ Nododd yr Aelodau eu bod yn croesawu Canolfan Llesiant ond nad 
oeddent am weld hyn yn digwydd ar draul y Neuadd Chwaraeon. 
Gwnaethant hefyd dynnu sylw at yr angen i ymgynghori ag ieuenctid 
Ceredigion, yn ogystal â'r henoed.  Nododd y Swyddog fod adolygiad a 
gynhaliwyd gan 'Just Solutions' yn 2018 wedi nodi nad oedd yr adeilad 
a'r ddarpariaeth ar y pryd yn gynaliadwy. Bryd hynny, roedd 
trafodaethau wedi'u cynnal er mwyn ceisio diwallu anghenion pawb, 
gan gynnwys anghenion pobl a theuluoedd bregus, a phenderfynwyd y 
gellid trawsnewid y Canolfannau Hamdden yn Ganolfannau Llesiant i 
ddiwallu anghenion trigolion Ceredigion.  Mae'r Canolfannau Llesiant 
yn rhan o strategaeth ehangach i wella'r ddarpariaeth ar gyfer pobl o 
bob oed. 

➢ Nododd yr Aelodau mai ychydig o wybodaeth a ddarparwyd ynglŷn â'r 
ailstrwythuro mewnol arfaethedig.  Nododd y Swyddog fod datblygu'r 
Canolfannau Llesiant yn rhan annatod o'r Rhaglen a'r Strategaeth 
Gydol Oed a Llesiant. Rhannwyd y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu 
â'r Aelodau mewn cyfarfod Craffu ddydd Gwener. Bydd yr Awdurdod 
Lleol yn ymgysylltu â'r gymuned er mwyn cynyddu eu hymwybyddiaeth 
o'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu. 

➢ Nododd yr Aelod Cabinet fod gwybodaeth am gyllid a lleoliad y 
Ganolfan Llesiant gyntaf yn Llanbedr Pont Steffan wedi'i chyflwyno i'r 
Cabinet ac na alwyd y mater i mewn bryd hynny. 

➢ Nododd Aelod fod pwyslais datblygiadau o'r fath yn tueddu i fod ar y 
tair prif dref yng Ngheredigion a bod ardaloedd fel Llandysul a 
Thregaron yn colli allan i'r trefi hyn.  Nododd y Swyddog y byddai 
darpariaeth allgymorth a darpariaeth dros dro hefyd yn cael eu darparu 
mewn lleoliadau eraill. 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a fyddai angen caniatâd cynllunio ar gyfer y 
gwaith ailstrwythuro ac a fyddai'r rheoliadau cynllunio newydd – sy'n 
deillio o'r lefelau uchel o ffosffadau a geir yn Ardal Cadwraeth Arbennig 
Afon Teifi – yn cyfyngu ar y datblygiad.  Argymhellwyd bod cais cyn-
cynllunio yn cael ei gyflwyno. 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Gwasanaeth yn ymgynghori gydag 
awdurdodau cyfagos ynghylch darpariaeth o'r fath.  Cadarnhaodd y 
swyddogion fod hyn ar waith. 
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Nododd Cadeirydd y Pwyllgor y byddai'n cysylltu â thîm Pêl-rwyd Llewod Llambed i 
roi gwybod iddynt fod dal cyfle ar gael iddynt drafod eu pryderon. 
 
Cytunodd yr Aelodau i argymell y canlynol i'r Cabinet: 

· Bod y Pwyllgor yn parchu bod y penderfyniad ynghylch datblygu'r 
Canolfannau Llesiant wedi'i wneud gan y Cabinet. 

 
Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn argymell bod yr holl wybodaeth a ddarperir gan 
Swyddogion i Aelodau'r Cabinet yn cael ei rhannu'n llawn gyda'r Aelodau perthnasol. 
Hefyd mae'r Pwyllgor o'r farn ei bod yn bwysig fod gwybodaeth yn cael ei rhannu â'r 
holl randdeiliaid, ac y cesglir eu barn, pan fo'n briodol. 
 
Yn yr un cyfarfod cyflwynodd Rheolwr Iechyd yr Amgylchedd, Perfformiad a Diogelu'r 
Cyhoedd adroddiad i'r Pwyllgor i roi gwybod iddynt am reoliadau newydd Lles 
Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n ymwneud ag Anifeiliaid (Cymru) 2021 a 
ddaeth i rym ar 10 Medi 2021, a'r gofynion ychwanegol sy'n deillio ohonynt. 
 
 
 
Efallai y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn mynnu bod llawer o sefydliadau lleol sy'n 
gwerthu anifeiliaid fel rhai anwes, er elw, yn gorfod cael trwydded. Ond mae bridwyr 
cŵn sydd wedi'u trwyddedu o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 
2014 wedi'u heithrio ac ni fydd angen dwy drwydded arnynt. Mae'r amodau a osodir 
ar y drwydded yn hybu safonau lles, sydd hefyd yn diogelu'r cwsmer. Mae'r 
adroddiad hefyd yn nodi'r canllawiau statudol parthed gofynion y drwydded. 
 
Nodwyd ei bod yn bosib y bydd y system drwyddedu newydd yn achosi gwaith 
ychwanegol i'r tîm Diogelu'r Cyhoedd ond yn sgil gwaith diweddar a wnaed gan y tîm 
mae'r gydymffurfiaeth ag amodau trwyddedau wedi gwella ar draws pob sefydliad 
trwyddedig. Pwysleisiwyd bod gweithredu "Cyfraith Lucy" yn gwella'r safonau lles y 
mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio'u cynnal ar draws holl sectorau'r diwydiant 
anifeiliaid. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Gofynnodd yr Aelodau a ddylai cŵn sydd wedi'u 
croesfridio gofrestru gyda'r Kennel Club, ac a fyddai'r 
gwaith ychwanegol yn cael effaith ar staffio at ddibenion 
cynnal arolygiadau.  Nododd swyddogion na fyddai 
angen i bob bridiwr cŵn gofrestru ond os bydd anifail 
anwes yn cael mwy na thair torraid o gŵn bach y 
flwyddyn, gallent ddisgyn i'r categori hwn yn 
ddamweiniol. Mewn amgylchiadau o'r fath, byddai 
Swyddogion yn gorfod defnyddio'u crebwyll. Nododd y 
Swyddogion eu bod yn croesawu'r ddeddfwriaeth hon a bod gwaith cydymffurfio 
diweddar wedi arwain at wella safonau ledled y Sir. 
 
Yn dilyn trafodaeth cytunwyd i nodi'r adroddiad. 
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Yn y cyfarfod Pwyllgor ar 6 Hydref 2021, ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Porth Gofal a oedd yn rhoi diweddariad i'r Pwyllgor ynglŷn â Gofalwyr 
Maeth yng Ngheredigion sy'n siaradwyr Cymraeg. Aelodau'r Pwyllgor oedd wedi 
gofyn am y diweddariad. 
 
Dywedwyd bod y Gwasanaeth Maethu yng Ngheredigion yn darparu lleoliadau 
hirdymor a thymor byr ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yng Ngheredigion. Ystod 
oedran y gwasanaeth oedd plant o'u geni hyd at 18 mlwydd oed. Ar hyn o bryd, 
roedd gan Gyngor Sir Ceredigion 31 o Deuluoedd Maeth cofrestredig. 
 
Roedd gan y Sir hefyd 16 o ofalwyr sy'n berthnasau (a oedd hefyd yn cael eu 
hadnabod fel teulu a ffrindiau) ac roeddent wedi symud ymlaen drwy'r un prosesau 
â'r Gofalwyr Maeth prif ffrwd. Roeddent wedi'u cofrestru i roi gofal a chefnogaeth i 
blentyn/plant sy'n derbyn gofal penodol, fel yr amlinellir yn eu cofrestriad unigol. 
Lleolir y gofalwyr hyn ledled y Deyrnas Unedig. 
 
Ar hyn o bryd, roedd llai na 5 o blant mewn lleoliadau maethu prif ffrwd/maethu gan 
berthnasau yng Ngheredigion a oedd wedi nodi mai'r Gymraeg oedd yr iaith a ffefrir 
ganddynt. Fodd bynnag, roedd yna blant a oedd yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg 
ac roedd y gwasanaeth yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi a hyrwyddo'r Gymraeg a'i 
diwylliant. 
 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
O ran meysydd gwasanaeth yr oedd angen eu datblygu ymhellach, nodwyd y 
canlynol:- 

• Recriwtio – Elfen allweddol ar gyfer y gwasanaeth wrth symud ymlaen yw 
gweithio gydag ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol a rhanbarthol a fydd yn 
rhoi ystod o gyfleoedd wedi'u targedu'n benodol sy'n defnyddio adnoddau 
Cenedlaethol gan gynnwys y cyfryngau e.e. hysbysebion ar S4C ac ITV. 
Ychwanegir at hyn gan gynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu Sirol a fydd yn 
canolbwyntio ar dargedu ymgyrchoedd penodol wedi'u hysgogi gan 
anghenion dynodedig ar gyfer ein Plant sy'n Derbyn Gofal yng Ngheredigion 
e.e. ymgysylltu â chlybiau Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr a grwpiau yn y 
gymuned ehangach. 

• Cefnogi Iaith – rhoi cyfleoedd i Ofalwyr Maeth Ceredigion wella eu sgiliau iaith 
drwy gael mynediad i hyfforddiant a chyfleoedd a ddarperir drwy Borth 
Cymorth Cynnar. 

• Cefnogaeth ddiwylliannol – datblygu cynllun integreiddio a chymdeithasu 
blynyddol gan fanteisio i'r eithaf ar dreftadaeth a diwylliant Ceredigion a rhoi'r 
wybodaeth a'r mynediad i'r Gofalwyr Maeth i gyfoeth o weithgareddau'n 
ymwneud â diwylliant a threftadaeth ac amgylcheddau naturiol yn lleol. Bydd y 
gwasanaeth yn gweithio mewn cydweithrediad â Phorth Cymorth Cynnar, yr 
adran Addysg a sefydliadau trydydd sector i ehangu a dathlu'r cyfoeth o 
ddarpariaeth leol sydd ar gael i Ofalwyr Maeth Ceredigion. 

 
 
CYTUNWYD ynghylch y canlynol:- 
(i) nodi'r adroddiad er gwybodaeth; 

Tudalen 201



36 

 

(ii) bod adroddiad cynnydd am y Gwasanaeth Maethu yn cael ei gyflwyno yn un o 
gyfarfodydd y dyfodol; 

(iii) rhoi'r eitem hon ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor; a diolch i'r gwasanaeth am ei 
holl waith o fewn y Gwasanaeth Maethu; 

(iv) diolch i'r gwasanaeth ei holl waith caled o fewn y Gwasanaeth Maethu. 
 

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Gofal am y 
ddarpariaeth Gofal Cartref yng Ngheredigion hefyd. Dywedwyd bod y ddarpariaeth 
Gofal Cartref dros nifer o flynyddoedd yng Ngheredigion wedi parhau i gael ei 
ddiwallu drwy'r Fframwaith Comisiynu ar gyfer Caffael, er mwyn darparu gofal i 
ddefnyddwyr gwasanaeth unigol. Yr enw ar y broses hon oedd e-dendro. Ar ôl 
bodloni cyfres o ofynion caffael, roedd holl ddarparwyr Ceredigion yn cael eu 
cofrestru ar gyfer y Fframwaith ac yna roeddent yn gallu derbyn contractau am 
wasanaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion. 
 

 
 
Cyn gynted ag y bo gweithiwr cymdeithasol wedi nodi anghenion gofal cymwys, yn 
sgil Asesiad yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, byddai cais am 
wasanaeth yn cael ei wneud. Cyn gynted ag y bo hwn wedi ei gadarnhau, byddai'r 
hysbysiad yn cael ei roi ar borthol caffael e-dendro ar GwerthwchiGymru. Yna, 
byddai'r darparwyr a oedd wedi'u cofrestru i ddarparu gofal yng Ngheredigion yn 
gallu edrych ar y pecynnau gofal oedd eu hangen yn y gymuned a chyflwyno 
cynigion er mwyn darparu'r gofal hwnnw. Byddai'r cynigion hyn yn cael eu gwneud i'r 
teulu ac unwaith y byddent wedi'u derbyn, byddai trefniadau yn cael eu gwneud er 
mwyn dechrau ar y gofal. Os byddai'r teulu yn gwrthod y cynnig (er enghraifft os na 
fyddai'r amserau gofal yn bodloni eu dewis personol ac os na fyddai modd dod o hyd 
i gyfaddawd), yna byddai'r cais am ofal yn parhau ar y porthol caffael hyd nes y 
byddai cynnig arall yn dod i law. O ran anghenion gofal cymhleth iawn, gallai'r pecyn 
gofal a chymorth gynnwys anghenion gofal a fyddai'n gofyn am 2 aelod o staff gofal 
am hyd at 4 gwaith y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn. Byddai'r 
anghenion gofal eraill yn cynnwys yr holl anghenion hyd at yr ymyraethau ar lefel is, 
sef gofal unwaith neu ddwywaith yr wythnos i gynorthwyo gyda rhoi bath a chawod, 
er enghraifft. Roedd Gofal a Chymorth yn y cartref yn canolbwyntio ar gyflenwi 
sgiliau er mwyn darparu gofal personol ac anghenion llesiant. 
 
Drwy gydol pandemig y Covid-19, roedd y Darparwyr Gofal Cartref wedi gweithio'n 
ddiflino i ddiwallu anghenion gofal a chymorth ein cymunedau. Roedd y staff yn 
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parhau i ddarparu cymorth i unigolion bregus er eu bod yn cynyddu'r risg iddynt hwy 
eu hunain a'u teuluoedd wrth iddynt roi gofal a chymorth a oedd yn golygu eu bod yn 
agos atynt. Roedd ymdrechion y staff hyn wedi eu cydnabod, ac yn parhau i gael eu 
cydnabod, yn ymdrechion eithriadol ar adeg nas gwelwyd ei thebyg o'r blaen. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth hir, cynigiodd un o Aelodau'r Pwyllgor argymhelliad i'r Cabinet a 
chafodd y cynnig ei eilio gan aelod arall. Nid oedd rhai o'r aelodau yn gyfforddus â'r 
argymhelliad hwn am amrywiol resymau ac felly  cynhaliwyd pleidlais ymhlith 
aelodau'r Pwyllgor. 
 
Roedd canlyniad y bleidlais fel a ganlyn:- roedd 4 o blaid y cynnig, 1 yn erbyn ac 8 
wedi ymatal rhag pleidleisio. 
Gan fod 4 o blaid y cynnig, CYTUNWYD i: 
(i) nodi'r adroddiad er gwybodaeth, 
(ii) argymell i aelodau'r Cabinet eu bod yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio 
cyllid o gronfeydd wrth gefn y Cyngor i ddarparu pecyn ariannu arloesol er mwyn 
cefnogi'r broses o recriwtio staff i'r Sector Darparwyr Gofal Cartref lle mae'r angen yn 
fawr; 
(iii) cefnogi'r broses o gyflwyno Cynllun Taliad Bonws am Atgyfeirio a ddefnyddiwyd 
mewn cartref Gofal Preswyl i annog gweithwyr i'r maes hwn; a 
(iv) diolch i bawb sy'n rhan o'r gwaith o ddarparu'r gwasanaeth Gofal Cartref 
 
Rhoddwyd cyflwyniad pwynt pŵer i'r Aelodau am gynnwys yr adroddiad a 
gyflwynwyd ac amlinellwyd y wybodaeth ganlynol:- 

· Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio 
Sylweddau 2019-2022 (Diwygiwyd mewn Ymateb i Covid-19) 

· Y Darlun Cenedlaethol 
· Alcohol 
· Ystadegau Meddygon Teulu Ceredigion 
· Gwasanaethau yng Ngheredigion 
· Info Base Cymru – 2019-2020 Hywel Dda Ceredigion 
· Barod 
· Achosion gerbron Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Cyngor Sir 

Ceredigion 
· Yr Heddlu – mynd i'r afael â chyflenwadau 
· Troseddau meddiant cyffuriau ‒ Data Heddlu Dyfed-Powys 
· Troseddau Masnachu Cyffuriau – Data Heddlu Dyfed-Powys 
· Marwolaethau yn gysylltiedig â chyffuriau fesul Sir 
· Gorddosau sydd ddim yn angheuol fesul Sir 

 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
CYTUNWYD i nodi'r sefyllfa bresennol. 
 
Yn ei gyfarfod Pwyllgor ar 20 Hydref 2021, rhoddodd y Rheolwr Safonau Masnach a 
Thrwyddedu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am sgamiau a materion yn 
ymwneud â throseddau ar stepen drws a'r gwaith a wneir gan Safonau Masnach. 
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Yn yr un modd â'r rhan fwyaf o awdurdodau safonau masnach yng Nghymru a 
Lloegr, mae Tîm Safonau Masnach Ceredigion yn defnyddio, fel pwynt cyswllt cyntaf 
ar gyfer aelodau'r cyhoedd, y Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (CACS) 
sydd wedi'i sefydlu a'i ariannu'n genedlaethol gan y llywodraeth ganolog i gynnig 
cyngor sifil i ddefnyddwyr a gweithredu fel porth ar gyfer atgyfeiriadau i dimau 
safonau masnach awdurdodau lleol. Yna caiff gwybodaeth berthnasol ei 
throsglwyddo i bob awdurdod lleol yn ddyddiol er mwyn iddynt gymryd unrhyw 
gamau priodol. Mae'r Tîm yn gofyn i 100% o gwynion am sgamiau a throseddau ar 
stepen drws gael eu trosglwyddo. 
 

 
 

Mae'r Gwasanaeth hefyd yn defnyddio'r Model Gweithredu Cudd-wybodaeth 
Cenedlaethol i nodi blaenoriaethau sy'n seiliedig ar anfantais a bregusrwydd 
defnyddwyr a sgamiau ac mae troseddau ar stepen drws yn ymddangos yn gyson yn 
ei 5 maes blaenoriaeth bwysicaf. 

 
Yn 2019/20, derbyniodd y Tîm TS 552 o adroddiadau gan CACS, ac roedd 40 
ohonynt yn ymwneud yn benodol â sgamiau a throseddau ar stepen drws. Mae'r Tîm 
hefyd yn derbyn atgyfeiriadau gan y Tîm Sgamiau Masnachu Cenedlaethol. Yn ystod 
yr un cyfnod, roedd y Tîm wedi delio â 48 o atgyfeiriadau dioddefwyr sgam; mae pob 
adroddiad yn cael ei frysbennu ac mae'r ymyrraeth yn dibynnu ar lefel y risg sy'n 
gysylltiedig â'r unigolyn hwnnw. 

 
Eglurwyd, yn ystod y pandemig, gyda phobl yn gorfod aros gartref, bod llawer o 
gartrefi wedi dod yn ddibynnol ar gysylltedd rhyngrwyd da ar gyfer siopa ar-lein, 
gweithio gartref, addysg gartref, tanysgrifiadau adloniant ar-lein, ac ati, ac roedd 
sgamiau ar-lein a danfon cyffredin sy'n roedd twyllwyr yn eu defnyddio i geisio 
gwneud arian allan o'r cyhoedd diarwybod yn cynnwys: 

• Negeseuon testun a negeseuon ebost yn cael eu hanfon at bobl i'w denu i 
wneud cais am y brechlyn Covid-19 

• Neges awtomataidd yn dweud bod BT yn mynd i atal eu band eang 
oherwydd bod eu cyfeiriad IP wedi'i beryglu, a'r neges yn gofyn i'r 
derbynnydd 'bwyso 1' i barhau. 

• Neges awtomataidd yn dweud bod yr alwad gan Amazon Prime yn honni y 
byddent yn codi £79 ar y cerdyn derbynnydd ar gyfer Amazon Prime. 
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• Negeseuon testun yn honni eu bod yn dod o'r Post Brenhinol yn dweud 
bod angen aildrefnu pecyn, neu fod eitem yn aros i'w chasglu ac yn gofyn 
i'r derbynnydd bwyso ar ddolen 'bit.ly'. 

 
O'r 740 adroddiad/cwyn gan ddefnyddwyr a dderbyniwyd gan y Tîm Safonau 
Masnach ers dechrau'r pandemig, roedd 67 achos yn gysylltiedig â defnyddwyr 
Ceredigion oedd wedi profi rhyw fath o arfer masnachu annheg uniongyrchol yn sgil 
Covid-19 e.e. tor contract, gwerthwyr yn gwrthod ad-dalu a dychwelyd blaendaliadau 
ar wyliau/priodasau/digwyddiadau a ganslwyd neu fethiant i ddarparu gwasanaeth, 
ac ati. 

Cafodd y Pwyllgor hefyd wybodaeth am droseddau ar stepen drws. Yn aml, pobl 
oedrannus a phobl fregus sy'n cael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus yn cynnig 
gwelliannau i'r cartref neu wasanaethau garddio ac ati.  Mae troseddau ar stepen 
drws yn aml yn ganlyniad i alwad diwahoddiad cychwynnol.  Bydd masnachwyr 
diegwyddor yn gwneud gwaith diangen, eilradd a pheryglus hyd yn oed ar brydiau, 
ac yna'n defnyddio tactegau cryf i berswadio'r defnyddwyr i dalu symiau mawr o 
arian am grefftwaith gwael. 

Mae'r Tîm Safonau Masnach yn gweithio'n agos gyda phartneriaid fel Heddlu Dyfed-
Powys i geisio cael yr effaith fwyaf o'i weithgareddau yn lleol ac osgoi dyblygu.  Caiff 
yr holl gudd-wybodaeth sy'n gysylltiedig â sgamiau a throseddau ar stepen drws ei 
hychwanegu at gronfa ddata gudd-wybodaeth ganolog a ddosberthir i'r Heddlu ac 
asiantaethau gorfodi eraill fel y bo'n briodol. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Pwysleisiodd aelodau'r Pwyllgor y byddai adnoddau ychwanegol ar gyfer y tîm yn 
fuddiol, gan fod y mwyafrif o'r partneriaid gorfodi yn ei chael hi'n anodd ymdopi â 
phrinder adnoddau. 

Ystyriodd y Pwyllgor gynnwys yr adroddiad a CHYTUNWYD i nodi'r adroddiad a'r 
materion a ddisgrifiwyd. 

Rhoddodd yr Aelod Cabinet a'r Rheolwr Tîm – Gofalwyr Gydol Oes a Chymorth 
Cymunedol adroddiad am lwyddiannau Uned Gofalwyr Ceredigion a'r cynnydd a 
wnaed o ran y targedau a'r amcanion a gytunwyd arnynt yn ystod y flwyddyn 2020-
2021. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi hawl gyfartal i 
Ofalwyr gael eu hanghenion wedi'u hasesu fel y rhai y maent yn gofalu amdanynt. O 
dan y ddeddf, rhaid i awdurdodau lleol ddarparu cynllun cymorth i helpu Gofalwyr i 
sicrhau'r canlyniadau sy'n bwysig iddynt. Gweithredu ar y camau i sicrhau bod yr 
hawliau hyn yn cael eu cydnabod a'u cyflawni'n weithredol. Y 3 blaenoriaeth 
genedlaethol oedd: 

• Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – Rhaid i bob Gofalwr gael 
seibiannau rhesymol o'u rôl ofalu i'w galluogi i gynnal eu gallu i ofalu, ac i 
gael bywyd y tu hwnt i ofalu. 

• Nodi a chydnabod Gofalwyr – Mae'r angen i wella cydnabyddiaeth 
Gofalwyr o'u rôl a sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at y cymorth 
angenrheidiol yn hanfodol i lwyddiant cael canlyniadau gwell i Ofalwyr. 
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• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – Mae'n bwysig bod Gofalwyr yn 
cael y wybodaeth a'r cyngor priodol lle a phryd y mae eu hangen arnynt. 

 
 

 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nodwyd bod Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu'r 
gwasanaeth gorau posibl sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i wella bywydau 
Gofalwyr, ac i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth Gofalwyr yng 
Ngheredigion yn barhaus. Mae'r Ddeddf yn rhoi diffiniad o Ofalwr fel "person sy'n 
darparu neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl". Mae'r diffiniad 
hwn yn dileu'r gofyniad bod rhaid i ofalwyr fod yn darparu "swm sylweddol o ofal yn 
rheolaidd." 

 
Gofynnodd yr Aelodau gwestiwn am y ddarpariaeth seibiant a oedd ar gael.  Soniodd 
y Swyddog Datblygu Gofalwyr am yr amrywiol opsiynau oedd ar gael.  Pwysleisiodd 
yr Aelodau mor bwysig oedd rhannu gwybodaeth yn enwedig yn yr ysgolion ac yn y 
meddygfeydd. 
 
Cytunodd y Pwyllgor i nodi'r adroddiad. 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet a'r Rheolwr Tîm – Gofalwyr Gydol Oes a Chymorth 
Cymunedol yr adroddiad a oedd wedi'i baratoi gan Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Gorllewin Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru i amlinellu'r cynnydd a gyflawnwyd i 
fodloni blaenoriaethau Gofalwyr Llywodraeth Cymru gan Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. 
 
Ym mis Ebrill 2017, cytunodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru i 
gynnwys Gofalwyr fel ffrwd waith allweddol, gan adlewyrchu pwysigrwydd y grŵp 
poblogaeth hwn o fewn cyfrifoldebau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014.  Gwnaeth yr adroddiad a gyflwynwyd grynhoi gweithgarwch Grŵp 
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Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020- 31 Mawrth 
2021. Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn is-grŵp ffurfiol o Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Bwrdd Iechyd), y tri Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, 
Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â sefydliadau'r trydydd sector a'r sector 
gwirfoddol, a chynrychiolwyr Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru. 
 
Mae 2019/20 yn adlewyrchu cyfnod pontio Llywodraeth Cymru rhwng Mesur 
Strategaethau Gwybodaeth ac Ymgynghori Gofalwyr (Cymru) 2010 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Yn ei llythyr cyllideb 
dyddiedig 14 Mawrth 2018 nododd Llywodraeth Cymru ei disgwyliad y bydd iechyd, 
awdurdodau lleol a'r trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi gofalwyr 
o dan y Ddeddf trwy'r canlynol: 

• Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – Rhaid i bob Gofalwr gael 
seibiannau rhesymol o'u rôl ofalu i'w galluogi i gynnal eu gallu i ofalu, ac i 
gael bywyd y tu hwnt i ofalu. 

• Nodi a chydnabod Gofalwyr – Mae'r angen i wella cydnabyddiaeth 
Gofalwyr o'u rôl a sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at y cymorth 
angenrheidiol yn hanfodol i lwyddiant cael canlyniadau gwell i Ofalwyr. 

• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – Mae'n bwysig bod Gofalwyr yn 
cael y wybodaeth a'r cyngor priodol lle a phryd y mae eu hangen arnynt. 

 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Roedd yr Aelodau yn dymuno tynnu sylw at bwysigrwydd y Gymraeg wrth ofalu am 
rywun sy'n Gymraeg iaith gyntaf.  Hefyd, pwysleisiwyd bod angen i'r byrddau iechyd 
gysylltu â'i gilydd pan fyddai claf yn cael ei ryddhau o ysbyty sydd wedi'i leoli mewn 
bwrdd iechyd cyfagos er mwyn sicrhau bod y gofal priodol ar gael i'r claf yn ei 
gartref. 
 
Yn dilyn ystyriaeth, CYTUNWYD i nodi'r adroddiad. 
 
Ar 20 Rhagfyr 2021, cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor gan y Cynghorydd Gareth 
Lloyd a'r Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu.  Roedd unigolyn wedi cysylltu 
â'r Awdurdod yn mynegi diddordeb mewn defnyddio cart a cheffyl i fynd â theithwyr 
ar hyd y Promenâd yn Aberystwyth. 
 
Nid yw'r Polisi Cyfredol ar Gerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat yn cynnwys 
cart a cheffyl/omnibws ac ar hyn o bryd nid oes gan Gyngor Sir Ceredigion unrhyw 
is-ddeddfau mewn lle ar gyfer rheoleiddio omnibysus. 
 
Ni all cart a cheffyl sy'n darparu cludiant cyhoeddus gael ei drwyddedu fel cerbyd 
hurio preifat am fod yr elfen yma'n gaeth i gerbydau modur yn unig. Gall cart a 
cheffyl gael ei drwyddedu i'w ddefnyddio fel 'omnibws' o dan Ddeddf Cymalau 
Heddlu'r Dref 1889. Fodd bynnag er mwyn trwyddedu a defnyddio omnibysus o'r fath 
byddai'n ofynnol i'r Awdurdod yn gyntaf: 
 
1) Diwygio ei Bolisi Cyffredinol er mwyn cyflwyno amodau trwyddedu newydd a 

phenodol ar gyfer y math yma o gludiant, a 
2) Mabwysiadu is-ddeddf newydd i reoleiddio ceirt a cheffylau/omnibysus. 
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Bu i'r Gwasanaeth dderbyn cyfanswm o 216 ymateb i'r ymgynghoriad yma.  Ceir 
dadansoddiad cryno o'r ymatebion yn y papurau. 
 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried cynnwys yr adroddiad yma a'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad ac argymell i'r Cabinet naill ai: 
 
1. nad yw'r newid i'r polisi arfaethedig yn angenrheidiol ac y dylai'r Awdurdod 

ystyried parhau fel sir "heb omnibysus", 
neu 
2. bod newid arfaethedig i'r polisi yn angenrheidiol er mwyn caniatáu omnibysus yn 

Aberystwyth a/neu unrhyw ardal arall o'r sir lle byddai angen gwneud y canlynol: 
 
a) mabwysiadu'r amodau trwyddedu newydd, a 
b) mabwysiadu is-ddeddf newydd ar gyfer y trywydd penodol newydd a/neu unrhyw 

drywydd omnibws arfaethedig yn y dyfodol er mwyn gweithredu'n effeithiol 
unrhyw gamau sy'n groes i amodau'r drwydded. 

 
Codwyd cwestiynau gan yr aelodau gan gynnwys y trefniadau ar gyfer y man troi a 
ddefnyddir gan y ceffyl a'r cart i droi yn yr harbwr, a ble fydd y cerbyd cludo ar gyfer y 
ceffyl a'r cart yn cael ei barcio.  Pwysleisiwyd y dylai lles anifeiliaid fod yn 
flaenoriaeth ac y dylid codi'r arwyddion cywir. 
 
Cydnabu'r Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cydnabu'r Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad. 
 
Yn dilyn rhagor o drafod CYTUNODD y Pwyllgor i argymell fod newid arfaethedig i'r 
polisi yn angenrheidiol er mwyn caniatáu omnibysus yn Aberystwyth a/neu unrhyw 
ardal arall o'r sir lle byddai angen gwneud y canlynol: 
a) mabwysiadu'r amodau trwyddedu newydd, a 
b) mabwysiadu is-ddeddf newydd ar gyfer y trywydd penodol newydd a/neu unrhyw 
drywydd omnibws arfaethedig yn y dyfodol er mwyn gweithredu'n effeithiol unrhyw 
gamau sy'n groes i amodau'r drwydded. 
 
Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'r holl addasiadau 
bach a chanolig i'r anabl ar gael i bawb, hynny yw, cael gwared ar y Prawf Adnoddau 
Ariannol. Mae Polisi Ariannol ar gyfer Grantiau a Benthyciadau Tai Sector Preifat 
wedi'i ddiwygio i adlewyrchu argymhelliad Llywodraeth Cymru. Oherwydd cynnydd 
mewn deunyddiau a llafur, mae'r cymorth mwyaf sydd ar gael ar gyfer yr addasiadau 
bach i'r anabl (a elwid gynt yn grant Diogel, Cynnes a Diogel) a Chymorth Atgyweirio 
Argyfwng wedi cael ei gynyddu i adlewyrchu hyn. Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth 
Cymru wedi cynyddu'r uchafswm ar gyfer y benthyciadau di-log a weinyddir gan yr 
Awdurdod Lleol, ac mae gwybodaeth fanylach am y benthyciadau di-log wedi'i 
chynnwys. 
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Mewn achosion o ychwanegiadau Grant Dewisol i'r Anabl oedd yn fwy na £15k, ac 
amgylchiadau arbennig neu unigryw, fe'u trafodwyd mewn Cyfarfod o'r Panel 
Grantiau. Mae hyn wedi'i ddiwygio i wneud y penderfyniad yn unol â'r pwerau 
dirprwyedig a roddwyd i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (fel y cyfeirir ato yn y 
Cyfansoddiad) mewn ymgynghoriad â'r Aelod portffolio Cabinet perthnasol. Roedd y 
Pwyllgor wedi ystyried y newidiadau arfaethedig. 
 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i argymell bod y Cabinet yn: 

Cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i'r Polisi Ariannol ar gyfer Grantiau a 
Benthyciadau Tai Sector Preifat Ceredigion. 

Awgrymodd y Cadeirydd, a chytunodd Aelodau'r Pwyllgor, y dylid cyflwyno 
adroddiad wedi'i ddiweddaru i'r Pwyllgor unwaith y bydd digon o amser wedi'i 
ganiatáu ar gyfer asesu'r effaith ar ôl gweithredu'r polisi. 
 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y 
gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan 
esbonio mai setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022. 
Cyfanswm y setliad refeniw, a elwir yn Gyllid Allanol Cyfun a ddyrannwyd i Geredigion 
ar gyfer 2022/23 yw £119.419m. Mae hyn yn cymharu â dyraniad 2021/22 o 
£110.006m (wedi'i addasu ar gyfer trosglwyddiadau) ac mae'n gynnydd o 8.6%. Mae 
Cymru gyfan wedi gweld cynnydd cyfartalog o 9.4% gyda Cheredigion yn y 19eg 
safle. Dywedodd yr Arweinydd wrth Aelodau'r Pwyllgor fod £50 miliwn o arbedion 
wedi'u gwneud ers ei phenodiad yn 2012. 
 
Mae Setliad Ceredigion yn adlewyrchu ystod o symudiadau ailddosbarthu llai ffafriol 
yn ariannol a welir yn y boblogaeth a dangosyddion niferoedd disgyblion Ysgol 
Uwchradd. Mae Asesiadau o Wariant Safonol yn gyfrifiadau tybiannol o'r hyn y mae 
angen i bob Cyngor ei wario i ddarparu lefel safonol o wasanaeth. Mae'r Asesiadau o 
Wariant Safonol ar gyfer 2022/23 yn £166.372m sy'n gynnydd o 7.2% ers y flwyddyn 
flaenorol (2021/22 £155.153m). Y cynnydd mwyaf sylweddol o ran gwasanaethau 
oedd gwasanaethau cymdeithasol personol, sef 12.2%. 
 

Tudalen 209



44 

 

Mae model y gyllideb wedi'i ddrafftio i gynnwys yr addasiadau mewn perthynas â'r 
setliad dros dro. Bydd angen ystyried unrhyw addasiadau sy'n ofynnol yn y setliad 
terfynol a'u hymgorffori'n briodol yn y gyllideb. 
 
Mae'r gwaith asesu manwl a wnaed i nodi'r pwysau anochel o ran costau sy'n 
wynebu'r Gwasanaethau wedi'i gwblhau, ac mae hwn wedi nodi cyfanswm net o 
£13.1m, a grynhoir yn Atodiad 1 ym mhapurau'r agenda. Mae'r swm yma bron yn 
ddwbl y blynyddoedd cynt ac yn £3.8m yn fwy na'r swm uwch sydd ar gael yn y setliad 
a byddai hyn gyfystyr â'r angen i gynyddu Treth y Cyngor gan bron i 8%, fodd bynnag 
mae rhai arbedion ar gael i'r broses pennu'r gyllideb. 
 
Daw costau cynyddol gofal yn unig i £7m, gan gynnwys:- 
- Cyflog Byw Gwirioneddol £9.90 y DU ac Yswiriant Gwladol Cyflogwyr 1.25% – yn 

effeithio ar y rhan fwyaf os nad y cyfan o'r Gwasanaethau a Gomisiynir yn 
ymwneud â Gofal (yn arwain at ffactorau chwyddiant dros dro o 8.87% ar gyfer 
Gofal Cartref / Byw â Chymorth, 9.13% ar gyfer Gofal Preswyl ac 11.15% ar 
gyfer Taliadau Uniongyrchol); 

- Cartrefi Preswyl – adolygiad pennu ffioedd yn mynd rhagddo ar hyn o bryd; 
- Taliadau Uniongyrchol; 
- Plant sy'n Derbyn Gofal; a; 
- Gofal Cartref. 
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd wrth y Pwyllgor fod y ddarpariaeth ar gyfer chwyddiant 
tâl yn ffactor sylweddol a amcangyfrifwyd yn £3.4m ac nad oes cytundeb ffurfiol eto ar 
brif ddyfarniad tâl 2021/22. Ar ôl ystyried y cyllid posibl sydd ar gael, mae cyllideb 
gytbwys yn gyraeddadwy. 
 
Mabwysiadwyd dull corfforaethol at ymdrin â chostau a cholledion net Covid-19 yn 
hytrach na bod yn rhaid i bob gwasanaeth dalu symiau y gellir eu priodoli i 
wasanaethau perthnasol. Mae'r dull hwn wedi sicrhau bod rheolaeth ariannol o 
gyllidebau 2021/22 a gweithgarwch busnes fel arfer yn parhau'n gryf. Ar hyn o bryd 
rhagwelir y bydd cyfanswm costau caledi ac incwm a gollwyd yn gyfanswm gros o 
ychydig o dan £7m gyda chymaint â phosibl yn cael ei adennill trwy grantiau/cyllid 
Llywodraeth Cymru. 
 
Bydd costau ychwanegol Covid-19 a pheth incwm a gollwyd yn parhau i'r flwyddyn 
2022/23 a thu hwnt. Mae angen cyllideb gorfforaethol o £750k o fewn cyllideb y Grŵp 
Arweinyddiaeth, yn ogystal â defnyddio'r gronfa wrth gefn a glustnodwyd gan gynnwys 
Cronfa Wrth Gefn COVID-19 a amcangyfrifir i fod yn £1.25m. Nid oes unrhyw 
geisiadau am grant yn ddyledus y flwyddyn nesaf gan y bydd y Gronfa Galedi yn cau 
ac mae'r setliad bellach yn caniatáu ar gyfer hyn. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi 
ymrwymo i barhau i gyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol am ddim ar gyfer Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol cyhyd ag y bo angen, ac i barhau i ddarparu cyllid ar gyfer Profi, 
Olrhain a Diogelu. 
 
Mae angen cynyddu Treth y Cyngor i ariannu sefyllfa'r gyllideb yn llawn.  Mae 4.75% 
ychwanegol o Dreth y Cyngor yn codi £2.1m gros, sy'n cyfateb i £1.8m net ar ôl 
darparu ar gyfer angen ychwanegol y gyllideb a roddir ar gynllun Gostyngiadau Treth 
y Cyngor. Mae polisi adennill Incwm a chostau'r Cyngor yn golygu bod 
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gwasanaethau'n parhau i adennill eu costau chwyddiannol sy'n berthnasol i 
wasanaethau y gellir codi tâl amdanynt gan ddefnyddwyr gwasanaethau, er mai'r 
broblem ar hyn o bryd yn y tymor agos yw sicrhau bod ffrydiau incwm yn cael eu 
hadennill i lefelau cyn Covid-19. 
 
Eglurodd yr Arweinydd mai cynnig cyllideb ddrafft yw hwn, yn seiliedig ar y setliad dros 
dro, ac yn amodol ar unrhyw addasiadau y gallai fod eu hangen unwaith y gwyddys 
beth yw'r setliad terfynol yn hysbys. Byddai unrhyw addasiadau angenrheidiol yn cael 
eu gwneud yn unol â'r canlynol: 
1. bydd gwerth unrhyw grantiau penodol a drosglwyddir i'r Grant Cynnal Refeniw yn 

cael eu pasio ymlaen at gyllideb y Gwasanaeth perthnasol; 
2. bydd unrhyw newidiadau penodol eraill yn cael eu targedu'n uniongyrchol at y 

Gwasanaeth(au) yr effeithir arnynt, os bydd hynny'n briodol; ac 
3. ymdrinnir ag unrhyw newidiadau eraill i'r Grant Cynnal Refeniw drwy addasu 

cyllideb refeniw gorfforaethol y Grŵp Arweinyddiaeth. 
 
Mae Ardoll yr Awdurdod Tân yn amodol ar gadarnhad ffurfiol a rhagwelir y bydd yn 
arwain at bwysau o ran cost o £104k, a fydd yn gofyn am gyllid brigdoriad. 
 
Gorffennodd yr Arweinydd ei chyflwyniad gyda chrynodeb o bwysau costau ar draws y 
yr holl/y rhan fwyaf o'r gwasanaethau, ac ailadroddodd fod yr adroddiad hwn ynghylch 
y gyllideb yn ymdrin â chyhoeddiad y setliad dros dro gydag argymhelliad i'r Cyngor ar 
lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2022/23. Mae'r Cyngor i fod i ystyried y gyllideb derfynol 
ar 3 Mawrth 2022 ar ôl craffu ar y papurau ynghylch y gyllideb a'r cynigion drafft. 
 

Diolchodd y Cadeirydd i Arweinydd y Cyngor am gyflwyno'r wybodaeth a diolchodd 
hefyd i Stephen Johnson, Duncan Hall a Justin Davies a'u tîm o swyddogion am eu 
gwaith caled wrth baratoi'r adroddiadau i'r Pwyllgor eu hystyried. 
 
Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y pwysau cost sy'n effeithio ar yr holl/y 
rhan fwyaf o wasanaethau. 
 
Ystyriodd aelodau'r Pwyllgor gyllidebau'r meysydd gwasanaeth hynny sy'n rhan o'i 
gylch gwaith, sef: 

 
· Porth Cymorth Cynnal, Porth Gofal, Porth Cymorth Cynnar 

Roedd Sian Howys, Donna Pritchard ac Elen James yn bresennol i ateb unrhyw 
gwestiynau.  Cyflwynodd yr Aelodau Cabinet, y Cynghorwyr Catherine Hughes ac 
Alun Williams, y wybodaeth sy'n berthnasol i'w portffolios cabinet. 
 

· Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 
Roedd Alun Williams yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau. Cyflwynodd yr Aelod 
Cabinet, y Cynghorydd Gareth Lloyd, y wybodaeth sy'n berthnasol i'w bortffolio 
Cabinet. 
 
Yn ystod y cyflwyniad, manteisiodd y Cynghorwyr Catherine Hughes ac Alun 
Williams ar y cyfle i ddiolch i'r staff sydd wedi cynnal gwasanaethau hanfodol o dan 
amgylchiadau heriol iawn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 
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Manteisiodd y Cynghorydd Gareth Lloyd hefyd ar y cyfle i ddiolch i'r staff sydd wedi 
gweithio'n ddiflino i sicrhau bod Ceredigion mor ddiogel â phosibl yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf. 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet a'r swyddog perthnasol y Ffioedd a'r Taliadau 
arfaethedig fel yr amlinellwyd ym mhapurau'r agenda. 

 
Yna rhoddwyd cyfle i'r Aelodau ofyn cwestiynau, a gafodd eu hateb yn eu tro gan yr 
Aelod Cabinet neu'r Swyddog perthnasol. Diolchodd y Cadeirydd i'r Arweinydd, yr 
Aelodau Cabinet a'r Swyddogion am y wybodaeth a dderbyniwyd yn y cyfarfod, a 
gofynnodd i Aelodau'r Pwyllgor bleidleisio yn eu tro a ydynt yn derbyn, yn erbyn, 
neu'n ymatal rhag pleidleisio ar yr argymhellion canlynol: 

Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
1. Ystyried y pwysau cost amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
2. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r arbedion gofynnol. 
3. Nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 

Aelodau. 
4. Nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
5. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 

5.25%. 
6. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r gyllideb ddrafft i'r 

Cabinet. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Argymhellion: 
Ar ôl trafod, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 

 
1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO'r Pwysau Cost amcangyfrifedig; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a'r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn atodiad 

D, atodiad 2 o bapurau'r agenda, (tudalennau 1-13 o 51) yn amodol ar 
ystyried cynnwys y canlynol ar dudalen 9 o 51 mewn perthynas â'r ffioedd ar 
gyfer Canolfannau Llesiant, 
 
Canolfannau Llesiant – Pecynnau Aelodaeth Ceredigion Actif, Porth Cymorth 
Cynnar: 
 
Cytuno i ddirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol a/neu 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, gan 
ymgynghori â'r Aelod Cabinet ar gyfer Porth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, 
Canolfannau Llesiant a Diwylliant, i amrywio'r Ffioedd a'r Taliadau ar 
gyfer y Canolfannau Llesiant ar gyfer 2022/23, i gynnig cynigion 
arbennig tymor byr/am gyfnod cyfyngedig, er mwyn cymell mwy o blant, 
pobl ifanc, unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
corfforol rheolaidd a dilyn ffordd iachach o fyw. 
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Cytunwyd y byddai manylion pellach mewn perthynas â'r uchod yn cael eu 
cyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mawrth 2022. 
 

4. CYTUNO i nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau; 

5. CYTUNO i nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 
6. CYMERADWYO'r cynnydd arfaethedig o 4.75% ar gyfer lefelau Treth y 

Cyngor, gan nodi: 
 

• Ystyriodd yr Aelodau'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor, 
sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 

• Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar 4.75%. Cynigiwyd, eiliwyd a 
phleidleisiwyd ar gynnydd o 5.0% hefyd. 

Nid oedd aelodau'r Pwyllgor am ystyried 5.25%. 

• Pleidleisiodd y Pwyllgor ar y gwelliant yn gyntaf, sef cynnydd o 5% yn Nhreth 
y Cyngor gyda'r cyllid ychwanegol yn darparu ar gyfer swydd Uwch Swyddog 
Iechyd yr Amgylchedd ychwanegol, byddai £55k yn ariannu hyn yn fras, fel yr 
ystyriwyd ac a nodwyd uchod ar dudalen 4 a 5 o'r cofnodion hyn. 

• Pleidleisiodd 7 Aelod o'r Pwyllgor yn erbyn y cynnig hwn, gyda 5 yn pleidleisio 
o blaid. 

• Yna pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig cychwynnol o gynnydd o 4.75% yn 
Nhreth y Cyngor. 

• Pleidleisiodd y rhan fwyaf o Aelodau'r Pwyllgor o blaid cynnydd o 4.75% ar 
gyfer lefelau Treth y Cyngor gyda 7 Aelod o'r Pwyllgor yn pleidleisio o blaid, a 
5 yn ymatal rhag pleidleisio. 

• Felly byddai'r Pwyllgor yn argymell cynnydd o 4.75% yn Nhreth y Cyngor ar 
gyfer 2022-2023. 

 
Yng nghyfarfod mis Mawrth 2022, cyflwynodd y Cynghorydd Catherine Hughes 
(Aelod y Cabinet dros Borth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, Hybiau Llesiant a Diwylliant) 
gefndir yr adroddiad. Mae Gwasanaeth y Canolfannau Llesiant sydd o dan Borth 
Cymorth Cynnar yn chwarae rôl allweddol wrth ddarparu cyfleoedd sy'n cyfrannu at 
ganlyniadau iechyd a llesiant ein trigolion.  Un elfen o Wasanaethau'r Canolfannau 
Llesiant yw rhedeg cyfleusterau hamdden y Cyngor. Mae annog trigolion i gymryd 
rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau corfforol yn cyfrannu'n uniongyrchol at well 
iechyd meddwl a chorfforol ein cymunedau ac yn cynorthwyo i feithrin cydnerthedd 
unigolion a lleihau dibyniaeth ar wasanaethau iechyd. 
 
Mae'r gwasanaeth yn creu incwm trwy godi tâl am ddefnyddio ei gyfleusterau a 
mynediad i raglenni'r gweithgareddau y mae'n eu darparu. Yn 2018/19 (cyn y 
pandemig) roedd yr incwm a grëwyd gan y gwasanaeth yn cyfateb i £752,673 gyda 
thua £176,000 ohono o ganlyniad i becynnau aelodaeth (ffi fisol benodol ar gyfer 
lefelau defnydd amrywiol o ran nofio, yr ystafell ffitrwydd a dosbarthiadau ymarfer).  
Roedd yr incwm a grëwyd ac arian grant yn 55% o gyfanswm cost darparu 
Gwasanaeth y Canolfannau Llesiant gyda'r gweddill yn cael ei ddarparu gan arian 
craidd y Cyngor. Fel gwasanaeth anstatudol, rhaid i Wasanaeth y Canolfannau 
Llesiant ddenu pobl i ddefnyddio ei gyfleusterau. Mae yna nifer o ffactorau a all 
ddylanwadu ar ble a phryd y mae person yn dewis bod yn heini ac mae pris yn un 
ohonynt. 
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Dywedodd Elen James yr effeithiwyd yn ddifrifol ar y gwasanaeth yn ystod y 2 
flynedd ddiwethaf ond yn wahanol i rai awdurdodau lleol, cafodd staff eu hadleoli ac 
maent wedi dychwelyd i'r gwasanaeth ers hynny. Mae pob canolfan hamdden a 
phwll nofio yn y sir wedi ail-agor a thros 350 o blant wedi cofrestru ar gyfer gwersi 
nofio gyda 70+ o blant ychwanegol ar y rhestr aros. Cyn y pandemig, roedd gan y 
gwasanaeth dros 900 o aelodau, dim ond tua 400+ sydd ganddyn nhw erbyn hyn, 
felly mae angen gwneud gwaith i farchnata'r Canolfannau Llesiant, er mwyn annog 
pobl i ddychwelyd i ymarfer corff a theimlo'n ddiogel wrth wneud. Y cynnig yw 
cyflwyno cynigion tymor byr tebyg i awdurdodau lleol eraill, i gynyddu defnyddwyr 
gwasanaethau o bob oed i ddychwelyd i ddefnyddio'r cyfleusterau. Mae'n anodd rhoi 
enghreifftiau o ffioedd gan y bydd y cynigion yn dibynnu ar y data a gesglir, ond 
cyflwynwyd enghreifftiau o gynigion i'r pwyllgor. 
 
Nodwyd na ddylai fod llawer o gostau ychwanegol ynghlwm wrth redeg y 
canolfannau gyda'r cynigion hyrwyddo ar waith. Y pwrpas yw denu rhagor o bobl yn 
rheolaidd. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, eglurodd 
Elen James fod yr awdurdod lleol yn parhau i gael cyfraniadau i gefnogi'r Cynllun 
Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff. Dywedwyd ddoe yn y 
Bwrdd Perfformiad bod dros 300 o atgyfeiriadau newydd. Rhoddir 16 wythnos o 
gymorth a'r bwriad yw annog cleientiaid i barhau i ddefnyddio'r cyfleusterau, ar ôl yr 
16 wythnos hyn, i helpu i atal problemau pellach o ran iechyd. 
 
Nid yw unrhyw daflenni gwybodaeth yn cael eu hanfon gyda Bil Treth y Cyngor ond 
mae gan y gwasanaeth wefan, mae gwybodaeth hefyd ar gael ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac mae swyddfa'r wasg yn rhannu straeon. Pwysleisiwyd y dylid 
gwneud y cynghorau cymuned yn ymwybodol o'r hyn sydd ar gael i bob oedran, er 
mwyn gallu hysbysebu'r gwasanaeth yn lleol. 
 
Codwyd manteision sesiynau ymarfer corff i iechyd meddwl unigolion gan Aelodau'r 
Pwyllgor. Nododd Elen James, er bod y canolfannau lles wedi bod ar gau, mae 
miloedd o bobl wedi cymryd rhan/wedi mynychu sesiynau dros y 2 flynedd 
ddiwethaf, yn rhithwir ac yn bersonol. Mae dros 2,000 o bobl wedi cymryd rhan yn y 
teithiau cerdded llesiant. 
 
Anogir grwpiau a gynhelir mewn canolfannau cymunedol i barhau. Bydd yn bwysig i'r 
awdurdod lleol weithio gyda nhw i sicrhau bod y cyhoedd yn cael cyfleoedd amrywiol 
i wella eu hiechyd a'u llesiant. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor CYTUNWYD i ddirprwyo awdurdod i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth 
Cynnar, mewn ymgynghoriad ag Aelod Cabinet y portffolio i amrywio'r Ffioedd a 
Thaliadau ar gyfer 2022/23 i redeg cynigion hyrwyddo tymor byr/â chyfyngiad amser 
i gymell rhagor o blant, pobl ifanc, unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgarwch corfforol rheolaidd a byw bywydau iachach. 
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Cytunodd Elen James i sôn am y cynigion hyrwyddo yng nghyfnod y weinyddiaeth 
newydd. 
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Mae Gweithgor Craffu Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru 
yn parhau i graffu ar waith Bwrdd Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Canolbarth Cymru (Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru yn 
flaenorol). Yn sgil pandemig Covid-19, canslwyd sawl cyfarfod yn ystod y cyfnod 
adrodd hwn. 

 
Fel rheol cynhelir cyfarfodydd y prynhawn ar ôl pob un o gyfarfodydd y Bwrdd. Mae'r 
Cadeirydd, Cyfarwyddwr a Rheolwr Rhaglen y Sir, a'r Cyfarwyddwyr Arweiniol, yn 
mynd i'r cyfarfodydd hyn.  Gweithgor Craffu ar y Cyd sy'n cynnwys aelodau o Gyngor 
Gwynedd a Chyngor Sir Ceredigion (a Chyngor Sir Powys yn flaenorol) yw hwn.  
Daeth aelodaeth Cyngor Sir Powys i ben ddiwedd 2019. 

 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Mae hwn yn gyfle i bwyso a mesur swyddogaethau amrywiol, i graffu ar y 
penderfyniadau a wnaed, ac i ystyried a ellir mynd ati i wella gwasanaethau ac i 
wneud argymhellion i'r perwyl hwn.  Cyfarfu'r Gweithgor bedair gwaith yn ystod y 
cyfnod adrodd hwn. 
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Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 
 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 5 gwaith yn ystod 
blwyddyn fwrdeistrefol 2021/2022. 
 

 
 

Y prif faterion a drafodwyd 
 
Cafodd y flaenraglen waith ei monitro a'i diweddaru ym mhob un o gyfarfodydd y 
Pwyllgor fel eitem sefydlog ar yr agenda. 
 
Rhoddwyd diweddariadau rheolaidd i'r Pwyllgor ar sefyllfa'r gwasanaeth ysgolion yn 
ystod cyfnod COVID-19 ac yn arbennig llesiant ac iechyd meddwl disgyblion. 
Trafodwyd darpariaethau ar gyfer unrhyw ddysgu o bell a oedd yn digwydd yn ystod 
y tymor gyda'r Pwyllgor. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor ddefnyddio darpariaeth rithwir yn y dyfodol ar gyfer 
gwasanaethau cerddoriaeth. Ers y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020 roedd 
Gwasanaeth Cerdd Ceredigion wedi parhau i gyflwyno gwersi offerynnol/lleisiol ar 
blatfform Microsoft Teams gyda'r nod o sicrhau bod disgyblion yn parhau i 
ymgysylltu â thiwtoriaid a gwneud cynnydd ar eu siwrnai ddysgu gerddorol. Aseswyd 
y rhinweddau a'r heriau a'r ffactorau i'w hystyried wrth symud ymlaen. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
I gloi, adroddwyd y gallai ac y byddai darpariaeth rithwir o ran gwersi un i un a 
pherfformiadau yn parhau i gael ei defnyddio yn y dyfodol – yn enwedig wrth i'r 
bygythiad o achosion pellach o Coronavirus-19 barhau. Er bod darpariaeth rithiol 
wedi bod yn llwyddiannus, ni all, fodd bynnag, gymryd lle effaith a phwysigrwydd 
gwersi wyneb yn wyneb. Byddai'r Gwasanaeth Cerdd felly yn edrych i ddatblygu 
model cyfunol ar gyfer y dyfodol, gan gyfuno darpariaeth rithiol ac wyneb yn wyneb i 
sicrhau'r profiad dysgu gorau posib i'w ddisgyblion. 
 
Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, cytunwyd i nodi'r adroddiad a gyflwynwyd a llongyfarch 
y gwasanaeth ar ei lwyddiant a'i frwdfrydedd yn ystod y cyfnod anodd hwn. 
 
Adolygwyd y Cytundeb Partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol ac Ysgolion 2021-24. 
Crynhowyd y prif newidiadau yn y ddogfen fel a ganlyn: 
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· Newidiadau yng nghysylltiadau/manylion cyswllt Ceredigion 
· Newidiadau oherwydd newid mewn deddfwriaeth e.e. Trawsnewid ADY/ 

GDPR ac ati 
· Newidiadau i drefniadau Gwella Ysgolion oherwydd bod Ceredigion yn 

tynnu'n ôl o gonsortiwm Ein Rhanbarth ar Waith 
 
Gellir addasu Adran 2 o'r Cytundeb Partneriaeth ymhellach yn ystod cyfnod y 
Cytundeb yn unol â 'Canllaw Gwella Ysgolion: Fframwaith ar gyfer Gwerthuso, 
Gwella ac Atebolrwydd' Llywodraeth Cymru. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd y Pwyllgor i argymell y dylai'r Cabinet gymeradwyo'r Bartneriaeth rhwng yr 
ALl ac Ysgolion 2021-24. 
 
Darparwyd dadansoddiad o'r broses o weithredu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg 2022-32, gan gynnwys y broses ddemocrataidd ac ymgynghori. Rhoddwyd 
diweddariad ar sefyllfa Ysgolion Ceredigion ar bob un o'r saith canlyniad a'r data i 
gefnogi'r sefyllfa nawr ac yn y dyfodol. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn cyflwyniad manwl a chwestiynau o'r llawr, cytunwyd i argymell i'r Cabinet 
bod y cynllun yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Yna cafodd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 ei fonitro yn ystod y 
flwyddyn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, cytunodd y Pwyllgor i argymell y 
canlynol i'r Cabinet: 
 

i) Cytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg 2022-2032 a'i weithredu o 1 Medi 2022 ac am y degawd 
dilynol. 

ii) Bod unrhyw sylwadau a wneir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu 
cynnwys fel diwygiadau i'r Cynllun a'u cyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu a'r Cabinet er gwybodaeth 

iii) Bod Cynllun Gweithredu blynyddol yn cael ei baratoi a'i fonitro drwy'r 
Fforwm Iaith a'r pwyllgor Dyfodol Dwyieithog. 

iv) Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg yn cael ei gyflwyno i'r Fforwm Iaith, Pwyllgor 
Dyfodol Dwyieithog, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n 
Dysgu a'r Cabinet. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor a'i 
hysbysu am y modd y mae'r tri gwasanaeth sef yr Uned Cyfeirio Disgyblion, y 
Gwasanaethau Cymorth ac Atal a Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, yn datblygu o fewn 
Porth Cymorth Cynnar ac fel rhan o'r Rhaglen Gydol Oed a Llesiant. 
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Rhoddwyd cyflwyniad manwl ar y tri gwasanaeth gan y Rheolwyr 
Corfforaethol/Prifathro sy'n gyfrifol am y gwasanaethau hyn a chafwyd gwybodaeth 
am y cefndir; y strwythur staffio a sefyllfa pob gwasanaeth ar hyn o bryd. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn y dyfodol gallai Aelodau fynychu cyfleusterau'r gwasanaeth i weld eu gwaith pan 
fydd nifer yr achosion o Covid-19 wedi lleihau. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Dywedwyd 
bod y cod newydd ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru wedi ei 
gyhoeddi ym mis Mawrth 2021, gyda'r bwriad o roi'r system newydd ar waith o fis 
Medi 2021.  Fodd bynnag, roedd y rhaglen weithredu wedi'i hadolygu oherwydd 
effaith y pandemig. 
 
Rhoddwyd gwybodaeth gefndir fanwl i'r strategaeth a chyflwynwyd nod yr ymagwedd 
newydd fel y mae wedi ei nodi yn y Cod. Adroddwyd bod y cynllun gweithredu wedi 
ei adolygu ymhellach gan y Gweinidog ym mis Gorffennaf 2021, oherwydd effaith 
sylweddol y pandemig. 
 
Nodwyd bod yr Awdurdodau Lleol yn dal i aros am y canllawiau gweithredu tair 
blynedd terfynol.  Disgwylir i'r canllawiau gael eu cyhoeddi yn gynnar yn Nhymor yr 
Hydref.  Roedd y ffaith bod oedi o ran y canllawiau hyn yn effeithio ar sicrwydd y 
cyngor roeddem yn gallu ei gynnig i ysgolion, yn ogystal ag effeithio ar y gwaith 
paratoi roeddem yn gallu ei wneud gyda rhieni ac asiantaethau cymorth. 
 
 
Cafodd y Pwyllgor sicrwydd fod Ceredigion eisoes mewn sefyllfa dda i weithredu 
llawer o egwyddorion y diwygiadau ADY newydd a darparwyd rhestr o'r rhain.   
Darparwyd rhestr hefyd o'r risgiau a nodwyd yn sgil y newidiadau hyn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Byddai dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion yn cael ei chyflwyno i'r 
Cabinet maes o law. Cododd Aelodau bryderon hefyd ynglŷn â'r ffaith bod 
Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai rhoi'r newidiadau hyn ar waith yn gost niwtral, 
fodd bynnag nid dyna oedd yr achos oherwydd yr adnoddau ychwanegol y byddai eu 
hangen. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r broses o ddyfarnu canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2021.  
Nodwyd y cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2020 na fyddai'r arholiadau allanol 
traddodiadol TGAU a Safon Uwch yn digwydd yn ystod Haf 2021. Yn hytrach, 
sefydlwyd panel annibynnol yn cynnwys Penaethiaid Uwchradd a phartneriaid eraill 
er mwyn dyfeisio dull cenedlaethol cyson ar gyfer dyfarnu graddau arholiad ar gyfer 
haf 2021. 
 
Er nad oedd yn bosibl cymharu eleni â'r llynedd, er gwybodaeth yn unig y derbyniodd 
y Pwyllgor y wybodaeth ar gyfer y ddwy flynedd. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y sefyllfa bresennol. 
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Adroddwyd bod Estyn wedi cynnal cyfarfod rhithiol ym mis Tachwedd 2020 gyda 
swyddogion yr Adran Ysgolion a Diwylliant i werthuso ein gwaith yn cefnogi ysgolion 
yn ystod y pandemig Covid. Yn dilyn hynny, amlinellodd Estyn ei ganfyddiadau 
mewn llythyr, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac yn dilyn craffu 
i'r Cabinet. Lluniodd Estyn adroddiad cenedlaethol hefyd a oedd yn cynnwys 
argymhellion penodol. 
 
Ym mis Mai 2021, cynhaliodd Estyn ail gyfarfod gyda phob Awdurdod Lleol gan 
ganolbwyntio ar ein gwaith mewn ymateb i argymhellion yr adroddiad cenedlaethol. 
Anfonodd Estyn lythyr at y Prif Weithredwr ar 16 Gorffennaf 2021, yn amlinellu ein 
gwaith yn y meysydd hynny. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunwyd i nodi'r adroddiad er gwybodaeth. Roedd yr aelodau'n dymuno llongyfarch 
y gwasanaeth ar yr adroddiad rhagorol. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad yn diweddaru cefnogaeth yr Awdurdod i Ysgolion 
wrth iddynt baratoi i weithredu Cwricwlwm i Gymru. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, cytunwyd i nodi'r sefyllfa bresennol a chyflwyno 
adroddiad pellach yn diweddaru'r pwyllgor yn y dyfodol. 
 
Derbyniwyd adroddiad ar E-sgol, menter dysgu cyfunol (a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru ac a gydlynir gan Geredigion) i gyflwyno cyfleoedd addysgu a dysgu ar-lein 
gan ddefnyddio dulliau dysgu uniongyrchol amser real a rhyngweithiol. Darparodd E-
sgol gefnogaeth i ysgolion o amgylch y setiau sgiliau a'r ystod o ddulliau 
pedagogaidd sydd eu hangen i wneud y gorau o brofiadau'r dysgwr. Roedd y 
prosiect wedi ehangu'n sylweddol o ganlyniad i COVID, gyda mwy o ysgolion ledled 
Cymru bellach yn derbyn cymorth. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y sefyllfa bresennol. 
 
Adroddwyd ar Gofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion i'r Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunwyd bod cofnodion Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cael eu cyflwyno i'r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu a'r Cabinet, er gwybodaeth, 
bob tymor. 
 
Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor i ystyried cyllideb y Gwasanaeth ar gyfer y meysydd 
gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
 
Ar ôl trafod, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 

1. CYMERADWYO'R cyllidebau refeniw a chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
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2. CYMERADWYO'R pwysau cost amcangyfrifedig; 

3. CYMERADWYO'R ffioedd a'r taliadau arfaethedig 

4. CYTUNO i nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau; 

5. CYTUNO i nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar Brosiectau Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif a 
Chyllid Grant Ychwanegol. Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno er mwyn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ar gynnydd Prosiectau Band B Ysgolion yr 21ain 
Ganrif a'r Prosiectau a gyflwynwyd gan ddefnyddio arian grant ychwanegol. 
Rhoddwyd gwybodaeth i'r Pwyllgor am y cefndir a'r sefyllfa bresennol mewn 
perthynas ag Ysgol Uwchradd Aberteifi, Canolfan y Môr, Ysgol Gynradd Aberteifi, 
Ysgol Dyffryn Aeron a Grant Cyfalaf y Gymraeg. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor yr adroddiad er gwybodaeth. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion. Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno er 
mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am Egwyddorion a Disgwyliadau 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd y Pwyllgor i: 
i) mabwysiadu cynnwys y ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion. 
 
ii) bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cynnwys fel 

gwelliannau i'r Cynllun, ac yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ac i'r Cabinet er gwybodaeth. 

 

iii) bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Egwyddorion a Disgwyliadau ADY 
Ceredigion yn cael ei gyflwyno i'r Ysgolion, y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ac i'r Cabinet. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 
2022 er mwyn caniatáu i'r pwyllgor fwydo i mewn i Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 2022 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd y cefndir 
a'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r asesiad i'r Aelodau. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y sefyllfa bresennol a'r gwaith sydd i ddod mewn perthynas ag 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2020. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yng Ngheredigion cyn 
dechrau'r broses o ymgynghori â'r cyhoedd ar y drafft o'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
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Gofal Plant 2022-2027 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer argymhellion 
Gweinidogion. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Ceredigion yr 
oedd aelodau'r Pwyllgor wedi gofyn amdano. 
 
Cafodd trawsnewid i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd ei 
ystyried yn fanwl gan y ffrwd gwaith Cynhwysiant a Llesiant ADY cyn cael ei adrodd 
yn ôl i'r prif Bwyllgor. 
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Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus 
 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus wyth gwaith yn ystod 
blwyddyn fwrdeistrefol 2021/2022. 
 
 

 
 
Y prif faterion a drafodwyd 
 
Cafodd y flaenraglen waith ei monitro a'i diweddaru ym mhob un o gyfarfodydd 
rheolaidd y Pwyllgor fel eitem sefydlog ar yr agenda. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad a'r Cynllun Gweithredu ar Gyflawni Sero Net. 
Adroddwyd bod cyfarfod Cyngor Llawn o Gyngor Sir Ceredigion ar 20 Mehefin 2019 
wedi cytuno i: 
 

• Ymrwymo i wneud Ceredigion yn Awdurdod Lleol carbon sero net erbyn 2030 
 

• Datblygu cynllun clir ar gyfer llwybr tuag at fod yn garbon sero net o fewn 12 
mis 

 

• Galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddarparu'r cymorth a'r 
adnoddau angenrheidiol i allu lleihau carbon yn effeithiol. 

 
At hynny, ar y 5ed o Fawrth 2020, datganodd Cyngor Sir Ceredigion argyfwng 
hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i wynebu'r her fwyaf y mae ein sir a'n planed 
erioed wedi'i hwynebu. 
 
Mae'r ddogfen yn amlinellu sut y mae'r Cyngor Sir yn bwriadu ymateb i'r argyfwng 
hinsawdd yn y sir. Mae'n egluro pam bod angen y Cynllun Gweithredu Carbon Sero 
Net hwn arnynt a pham mae targed 2030 mor bwysig er mwyn mynd i'r afael â newid 
yn yr hinsawdd. Mae'r Cynllun Gweithredu yn asesu allyriadau carbon gweithredol 
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cyfredol Ceredigion ac yn amlinellu'r heriau sy'n gysylltiedig â'r targed 2030 
uchelgeisiol. 
 
Roedd ffocws y cynllun gweithredu sero net fel a ganlyn ac ystyriwyd yn fanwl y 
camau nesaf a ragwelir. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Dywedodd sawl aelod eu bod yn cytuno mewn egwyddor â'r angen i fynd i'r afael â'r 
mater hwn, ond mynegwyd pryderon ynghylch goblygiadau cost y cynllun hwn i 
gyflawni'r targedau a amlinellwyd, a bod angen cynllun busnes. Mewn ymateb, 
dywedodd y Swyddogion bod y cynllun yn deillio o gynnig y Cyngor Sir. Adroddwyd 
bod y cynllun gwirioneddol yn gyraeddadwy gan fod gwaith eisoes wedi'i wneud 
gyda nifer o brosiectau yn y gorffennol a'r dyfodol yn cyflawni carbon sero. 
Adroddwyd y byddai cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo ac felly roedd 
angen i gynllun mor fanwl â hyn fod yn ei le. 
 
Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, cytunwyd i - 
 

i. sefydlu gweithgor trawsbleidiol fel rhan o'r grŵp carbon presennol i wthio'r 
cynllun yn ei flaen; 

 
ii. bod y pwyllgor yn cael adroddiad diweddaru rheolaidd bob chwe mis; a 

 
iii. argymell i'r Cabinet ei fod yn ysgrifennu at LlC gan nodi bod angen darparu'r 

fethodoleg adrodd ar frys 
 
Yn ystod y flwyddyn darparwyd diweddariad cynnydd pellach ar y camau gweithredu 
a nodir yn y Cynllun Gweithredu Sero Net. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor God Ymarfer Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Archwiliadau 
Diogelwch ar Ffyrdd Sirol a'r Ymateb ('Cod Ymarfer') sy'n nodi'r polisi a'r safon ar 
gyfer cynnal archwiliadau o'r rhwydwaith priffyrdd mabwysiedig. 
 
Eglurwyd pan fydd y Cod wedi ei gymeradwyo, bydd angen creu trefn archwilio 
newydd. Bydd angen diweddaru Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd y Gwasanaeth a'r 
System Rheoli Asedau a diwygio adroddiadau system fel y bo'n briodol i adlewyrchu 
gofynion y cod newydd. Bydd angen hyfforddiant ar gyfer Arolygwyr Priffyrdd, 
Uwcharolygwyr a Pheirianwyr. Bydd angen sefydlu prosesau busnes newydd i 
hwyluso'r gwaith o gydosod triniaethau yn rhaglenni gwaith cynnal a chadw 
cylchol/ataliol arferol mwy cost-effeithiol, megis gwneud ffosydd, glanhau cwteri, 
clytio ac ati. Bydd angen datblygu cymorth gan yr Arolygiaeth ar gyfer 
gweithgareddau gwaith stryd, gorfodi a swyddogaethau ac mae cynigion i 
ailstrwythuro'n barhaus y Gwasanaethau Priffyrdd yn mynd i'r afael â hyn. Mae'n 
hanfodol bod traffig cerbydau a chyfrif nifer yr ymwelwyr yn cael eu cynnal ar draws 
y rhwydwaith a bod y rhain yn cael eu hymgorffori mewn adolygiadau rheolaidd o'r 
Cod Ymarfer. 
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CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth hir, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn 
cymeradwyo'r Cod Ymarfer ar gyfer Archwiliadau Diogelwch ar Ffyrdd Sirol a'r 
Ymateb 2021. 
 
Cymeradwywyd y Cod Ymarfer gan y Cabinet. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad a chyflwyniad ar y pwyntiau a ganlyn ar 
gyflwyno Parthau Diogel yn y Sir: 
 

• Pam? 

• Adborth o'r Arolwg 

• Cynlluniau Gwreiddiol 

• Cynlluniau wedi'u Haddasu 

• Beth ddigwyddodd mewn mannau eraill 

• Adborth masnachwyr 

• Camau nesaf 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor, oherwydd argyfwng pandemig Covid fod yn rhaid rhoi 
ystod eang o fesurau ar waith i ddiogelu poblogaeth y Sir ac ymwelwyr, ac un 
ohonynt oedd gweithredu Parthau Diogel yn Aberystwyth, Aberaeron a Cheinewydd 
yn ystod Mehefin/Gorffennaf 2020. Yn dilyn gweithredu, cynhaliwyd yr ymgynghoriad 
cyntaf rhwng 31.7.2020 a 10.8.2020 a'r ail o 26.10.2020 a 21.12.2020. Adroddwyd y 
cafwyd ymatebion da i'r ymarfer ymgynghori hwn. 
 
Roedd y cyflwyniadau hefyd yn rhoi crynodeb o adborth arall a dderbyniwyd trwy Clic 
gan Aelodau a'r Fforwm Anabledd yn ogystal â'r arolygon ymgysylltu. Eglurwyd y 
mesurau a roddwyd ar waith a sut y cawsant eu haddasu mewn ymateb i adborth. 
Cyflwynwyd ffotograffau i ddangos sut y datblygodd y Parthau Diogel o'u gweithredu 
hyd heddiw. Cyflwynwyd lluniau hefyd i ddangos enghreifftiau o fesurau tebyg mewn 
mannau eraill. 
 
Darparwyd crynodeb o adborth cadarnhaol gan y rhai sy'n masnachu yn yr awyr 
agored. Roedd hyn yn dangos bod y mesurau yn cynnal ac yn creu swyddi a bod 
awydd gan fasnachwyr i adeiladu ar y cyfleoedd hyn yn y dyfodol. 
 
Darparwyd y camau nesaf a oedd yn cynnwys ymgysylltu ag Aelodau lleol ac 
Aelodau Cabinet ym mis Hydref, ac yna adroddiad i'r Pwyllgor Craffu ym mis 
Tachwedd, ymgysylltu pellach ag Aelodau ym mis Tachwedd ac adroddiad i'r 
Cabinet ym mis Rhagfyr neu Ionawr. Pe bai'n cael ei gefnogi, byddai Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn cael ei gyflwyno. Mae hyn yn cynnwys cyfnod 
ymgynghori parhaus o chwe mis i ganiatáu adborth pellach ac addasiadau. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Mae'r prif bwyntiau a godwyd fel a ganlyn: 
 

• Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor y dylai cyfathrebu rheolaidd gydag Aelodau Lleol 
ac Aelodau Wardiau cyfagos fod wedi digwydd yn gynnar yn y broses. 
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Gofynnodd y Pwyllgor i drafodaethau cynnar gael eu cynnal gydag aelodau yn 
y dyfodol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch Parthau Diogel; 

 

• Bod y pryderon a godwyd gan y genhedlaeth hŷn a'r rhai sy'n anabl yn cael 
eu hystyried a'u hadlewyrchu yn y cynigion; 

 

• Bod digon o leoedd parcio i'r genhedlaeth hŷn a'r rhai sy'n anabl yn cael eu 
darparu bob amser; 

 

• Bod mynediad i lorïau mawr a gyrwyr danfon nwyddau yn cael ei ystyried yn y 
dyfodol; 

 

• Sicrhau bod mynediad clir i'r gwasanaethau brys yn enwedig y rheini sydd â 
lleoliad yng nghanol y dref er mwyn iddynt allu ymateb yn gyflym i alwadau 
brys; 

 

• Ystyried barn preswylwyr lleol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau yn y 
dyfodol; 

 

• Bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddarparu mwy o arwyddion ar gyrion tref 
Aberteifi er mwyn osgoi traffig diangen drwy'r dref; 

 

• Rhoddodd yr Aelodau farn ysgrifenedig yn flaenorol yn amlinellu canlyniadau 
anfwriadol posibl. Nid yw'n ymddangos bod y rhain wedi'u hystyried wrth 
weithredu'r trefniadau Parth Diogel. Mae'r Pwyllgor yn gofyn i'r safbwyntiau 
hyn gael eu hystyried cyn gwneud unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol mewn 
perthynas â Pharthau Diogel; 

 

• Bod y cynlluniau Adfywio ar gyfer holl drefi'r Sir, yn dilyn effeithiau Covid, yn 
cael eu hystyried yn y dyfodol; 

 

• Cofio y bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cynnal adolygiad yn y dyfodol 
agos o'r Cynllun Bathodyn Glas ac a oes digon o leoedd parcio ym mhob tref; 

 

• Yn ystod y drafodaeth, gofynnodd Aelodau'r Pwyllgor iddo gael ei nodi y dylid 
canmol staff y Gwasanaeth Casglu Gwastraff am eu gwaith caled a'u 
hymrwymiad yn ystod y 18 mis anodd iawn diwethaf; a; 

 

• Gofynnir i gonau a rhwystrau nad ydynt bellach yn angenrheidiol gael eu 
casglu o ganol tref Aberteifi. 

 
Cytunodd y swyddogion i gymryd y materion hyn i ystyriaeth a byddai adroddiad 
pellach yn cael ei ddarparu i'r Pwyllgor Craffu. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr Adolygiad o Fapio Rhwydwaith Teithio Llesol. Rhoddwyd 
gwybod i'r Pwyllgor am rwydwaith cynyddol yr Awdurdod Priffyrdd Lleol o lwybrau 
Teithio Llesol a seilwaith i'r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd, a dywedwyd wrthynt ei 
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fod yn debygol o fod â goblygiadau ychwanegol o ran adnoddau ar gyfer gwaith 
cynnal a chadw parhaus. 
 
Mae llwybrau newydd yn bennaf at ddibenion hamdden/adloniant a llwybrau y tu 
allan i'r tri anheddiad dynodedig a'r dalgylch teithio llesol cyfagos yn debygol o fod yn 
aflwyddiannus ac yn methu â denu cyllid. Roedd hyn yn achos pryder ymhlith 
Aelodau'r Pwyllgor gan fod gan Geredigion lawer o bentrefi a threfi gwledig. 
 
Yn dilyn cais gan Aelod o'r Pwyllgor, sicrhawyd y byddai swyddogion yn cysylltu â 
swyddogion Sir Gaerfyrddin i ofyn iddynt a oedd ganddynt unrhyw fwriad i wella'r 
A484/B4333 rhwng Castellnewydd Emlyn a Chaerfyrddin. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Adolygiad o Fapio'r 
Rhwydwaith Teithio Llesol ac ehangu'r rhwydwaith priffyrdd a chyfrifoldebau rheoli 
Asedau yn y dyfodol mewn perthynas â darpariaeth teithio llesol. 
 
Cytunodd y Cabinet i gymeradwyo'r Adolygiad o Fapio'r Rhwydwaith Teithio Llesol 
ac ehangu'r rhwydwaith priffyrdd a chyfrifoldebau rheoli asedau yn y dyfodol mewn 
perthynas â darpariaeth teithio llesol ac awdurdodi cyflwyno'r ddogfen i Lywodraeth 
Cymru. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol o ran y 
Rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth. Dywedwyd bod tri safle Dŵr Cymru Welsh 
Water wedi mabwysiadu'r Rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth hyd yma, ac mae 
pedwar cais Rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth a gyflwynwyd yn aros am 
gyfathrebu pellach. Roedd wyth cais arall i'w cyflwyno yn y dyfodol. Mae gan chwe 
safle arall faterion y mae angen eu datrys, megis materion hawddfraint, cysylltiad 
anghyfreithlon, materion tir. 
 
Gofynnodd yr Aelodau lawer o gwestiynau yn ymwneud â'r meysydd hynny. 
Mynegwyd pryder bod rhai trigolion yn gorfod talu ardrethi busnes sy'n swm 
sylweddol uwch. Cytunodd yr Aelodau fod angen datrys y mater hwn fel mater o frys. 
Cytunodd y swyddogion a chadarnhaodd fod gwaith yn mynd rhagddo gyda 
chyfathrebu parhaus â Dŵr Cymru Welsh Water mewn perthynas â'r achosion 
hynny. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr aelodau y sefyllfa bresennol. 
 
Yn dilyn cyflwyno adroddiad Parthau Diogel i'r Pwyllgor yn gynharach yn y flwyddyn, 
dilynodd swyddogion hyn gyda adroddiad ar gadw elfennau o'r Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng Ngheredigion. 
 
Cyflwynwyd y cynigion ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel rhan o'r 
broses ar gyfer gwneud elfennau parcio a llif traffig dethol a osodwyd dros dro mewn 
ymateb i bandemig Covid-19 yn nodweddion parhaol. 
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Dywedwyd bod yr adolygiad o'r trefniadau dros dro wedi cydnabod bod rhai o'r 
elfennau a weithredwyd yn cynnig manteision ehangach i gymdeithas, a bod achos 
dros gychwyn proses gyfreithiol ar gyfer eu gwneud yn barhaol o bosibl, drwy wneud 
dau Orchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Mae un ar gyfer cyfyngiadau parcio a 
fydd yn diwygio'r Gorchymyn Traffig Parcio presennol ar gyfer y sir gyfan, a'r llall ar 
gyfer rheoliadau 'symud' megis llif traffig unffordd, gwaharddiadau ar droi i'r 
dde/chwith, dim mynediad ac ati. 
 
Yna cyflwynwyd y mesurau arfaethedig i'w cadw/diwygio i'r Pwyllgor ar gyfer pob 
tref. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Gofynnodd yr Aelodau i ystyriaeth gael ei rhoi i'r rhai sy'n oedrannus ac yn fethedig 
sydd heb fathodyn glas, y mae parcio yn agos i'r dref yn bwysig iawn iddynt. Mewn 
ymateb, cadarnhawyd bod yr astudiaeth a wnaed yn edrych ar bob tref yn unigol. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y swyddogion y byddai angen iddynt 
ymchwilio i'r oriau defnyddio bathodyn glas y cyfeiriodd Aelod atynt fel rhai sydd wedi 
lleihau o 3 awr i 2 awr gan fod yr Aelod o'r farn y dylai'r 3 awr wreiddiol gael eu 
hadfer yn awr ym mhob lleoliad yr effeithir arnynt. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn arall, cadarnhaodd Swyddogion fod dŵr sy'n cronni wedi 
bod yn broblem mewn rhai lleoliadau a lle mae'n broblem mae'n hawdd ei hunioni. 
 
Cadarnhawyd yn dilyn ymholiad y byddai ffioedd trwyddedu yn cael eu cymhwyso o 
2022 a'r rheswm dros beidio â chodi taliadau tan hynny oedd er mwyn cefnogi 
Masnachwyr Ceredigion yn ystod cyfnod heriol tu hwnt. 
 
Cadarnhawyd yn dilyn cwestiwn fod parcio ar gael i aelodau'r cyhoedd am 30 munud 
yn Stryd y Popty, Aberystwyth o 1pm tan 6pm bob dydd. Ategwyd hefyd gan y bydd 
yr ymgynghoriad dros gyfnod o 6 mis, y byddai'r holl sylwadau, awgrymiadau, 
safbwyntiau yn cael eu hystyried mewn perthynas â'r trefniadau hyn, ac unrhyw 
drefniadau eraill. 
 
Ynglŷn â Chyngor Tref Aberteifi, yn dilyn cwestiwn, cadarnhawyd bod y man llwytho 
ger y Castell wedi ei leoli mor agos ag y gallai fod er mwyn i draffig basio'n rhwydd. 
Hefyd gofynnwyd i swyddogion ymchwilio i gais am arwyddion i rybuddio lorïau bod 
ffordd benodol yn anaddas ar gyfer llwythi mawr. Gwnaed cais am fwy o 
bresenoldeb warden traffig ym Mhendre. 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor fod angen tynnu sylw'r cyhoedd at yr hysbysiad o 
fwriad a fydd yn cael ei gyflwyno i'r wasg ym mis Chwefror 2022 gyda gwybodaeth 
am y cyfnod ymgynghori 6 mis, a'i gyfleu i'r cyhoedd. 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor fod mynediad hawdd i bawb yn allweddol a bod angen 
darparu ar gyfer yr hŷn a'r methedig (y rhai heb fathodynnau glas) hefyd. 
Gwnaethpwyd argymhelliad, pan fydd ffioedd y meysydd parcio yn cael eu pennu, eu 
bod yn fforddiadwy i bawb er mwyn i drigolion allu parhau i siopa yn eu trefi lleol. 
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Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu, 
mae'r rhain yn gynigion swyddogion y bydd angen eu cadarnhau gan y Cabinet. 
 
Cododd Aelod o'r Pwyllgor bryderon ei fod wedi derbyn llawer o gwynion gan ei 
etholwyr sy'n byw y tu allan i dref Aberystwyth nad ydynt bellach yn teimlo'n hapus i 
siopa yn y dref oherwydd bod ffyrdd ar gau a'r systemau unffordd. Cadarnhaodd 
Swyddog fod y parthau diogel yn fater ar wahân ac wrth symud ymlaen o dan y 
gorchmynion arbrofol hyn mae gan y cyhoedd gyfle i fynegi eu barn i'w hystyried yn y 
dyfodol. Croesawodd Aelodau'r Pwyllgor y cyfle hwn i ymgynghori. 
 
Yna rhoddodd y Cadeirydd gyfle i Aelodau nad oeddent ar y Pwyllgor i siarad a 
mynegwyd pryderon fel a ganlyn: 
 

• Mae parcio i drigolion wedi bod yn hynod o anodd a dylid ystyried yr effaith ar 
yr unigolion hynny; 

• Dylid ystyried effeithlonrwydd llif traffig; 

• Byddai adroddiad llawn ar effaith economaidd yn fuddiol; 

• Awgrymwyd y dylid ystyried man gollwng y tu allan i'r Factory Shop yn 
Aberteifi; 

• Mae palmentydd estynedig wedi gweld mwy o lifogydd ym Mhendre, Aberteifi. 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i gynnig yr argymhelliad diwygiedig a ganlyn 
(newidiadau mewn print trwm) i'r Cabinet: 
 
Argymhellir bod y cynigion hyn, ac unrhyw ddiwygiadau iddynt y bernir eu bod yn 
angenrheidiol yn dilyn trafodaeth yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd, ac ar ôl ymgynghori ag Aelodau Lleol 
yn cael eu cymeradwyo i'w cyflwyno i'r Cabinet i geisio awdurdodiad i wneud y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol angenrheidiol, a chyhoeddi Hysbysiad i'r 
perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu'r holl fesurau eraill sy'n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro Parthau Diogel. 
 
Roedd cynrychiolwyr o Dŵr Cymru Welsh Water yn bresennol yn y cyfarfod yn unol 
â chais yng nghyfarfod blaenorol Cymunedau Ffyniannus. Y cais oedd trafod y 
sefyllfa o ran ffosffadau yng Ngheredigion, yn ogystal â materion yn ymwneud â 
Gwaith Trin Dŵr Gwastraff yn gollwng elifiant i ardaloedd afonol eraill Ceredigion (sef 
harbwr Aberaeron) ac amseroedd ymateb ar gyfer ymgynghoriadau gan y 
Gwasanaeth Rheoli Datblygu. Roedd swyddogion Dŵr Cymru Welsh Water sy'n 
berthnasol i'r meysydd pwnc dan sylw wedi cytuno i fynychu cyfarfod y bore yma. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Ysgrifennodd y Cadeirydd at Gyfoeth Naturiol Cymru yn mynegi ei siom nad oedd 
cynrychiolydd yn bresennol yn y cyfarfod fel y cytunwyd yn flaenorol. 
 
Mynychodd Cyfoeth Naturiol Cymru Gyfarfod Arbennig a drefnwyd yn dilyn y llythyr a 
anfonwyd gan y Pwyllgor. 
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CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Ysgrifennodd y Pwyllgor at Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Llywodraeth 
Cymru yn mynegi'r pryderon a godwyd yn y cyfarfod gan gynnwys nifer o gwestiynau 
sydd heb eu hateb, a amlinellwyd fel a ganlyn: 
 
Mewn perthynas â chyngor CNC i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio 
sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sy'n sensitif i ffosfforws: 
 
Mewn perthynas â'r Cyfarwyddyd Ffosfforws diwygiedig sydd heb ei gyhoeddi eto – 
pryd y disgwylir hyn gan ei fod wedi'i wthio'n ôl dro ar ôl tro ers mis Ionawr a nifer o 
geisiadau wedi'u gohirio neu eu gwrthod y gellid o bosibl eu hail-werthuso yn amodol 
ar y cyfarwyddyd sydd heb ei weld eto? 
 
Mewn perthynas â'r aneddiadau lle cynigir stripio 'Ffosffad' yng Ngheredigion: 
 
Mae'n bosibl y bydd stripio ffosffad yn cael ei gyflwyno yn AMP 8 mewn 2 anheddiad 
CSC (Tregaron a Phontrhydyfendigaid) gan ein bod yn deall bod CNC yn dweud 
wrth DCWW ble i'w osod – pam na ellir blaenoriaethu ein haneddiadau mwy, sef 
Llanbedr Pont Steffan a Llandysul gan eu bod yn rhan o'r parth twf rhanbarthol fel y 
nodir yn y ddogfen Cymru'r Dyfodol, ac nid yw'r aneddiadau stripio ffosffad AMP 8 
arfaethedig? 
 
Mewn perthynas â dŵr ffo ffosffad ac effaith debygol amaethyddiaeth: 
 
Pa gynnydd sydd wedi'i wneud ar lefel genedlaethol o ran ymgysylltu â'r diwydiant 
amaethyddol yn y Grŵp Goruchwylio Cenedlaethol gan fod bod gwaith dosrannu 
cynnar yn awgrymu bod dros 80% o'r ffosfforws yn ganlyniad i ddŵr ffo 
amaethyddol? 
 
A sefydlwyd is-grwpiau amaethyddol ac amgylcheddol ochr yn ochr â'r is-grŵp 
cynllunio yn wyneb y materion trawsbynciol o ddatrys y broblem ffosffad? A pha 
gynnydd sydd wedi ei wneud? 
 
Mewn perthynas â gwaith lleddfu ffosfforws: 
 
Nodwn yn y cyflwyniad y bu trafodaeth am Gyfrifiannell Maetholion Sir Gaerfyrddin a 
thrafodaethau ynghylch ei ddefnydd yn y dyfodol. A yw CNC wedi penderfynu a yw'n 
bwriadu mabwysiadu cyfrifiannell maetholion Sir Gaerfyrddin fel y cyfrifiannell i 
Gymru gyfan fel y disgwyliwyd yn wreiddiol – gan ddangos y dull cenedlaethol o fynd 
i'r afael â'r mater hwn a'r arbedion adnoddau y byddai hyn yn eu sicrhau? Beth yw'r 
amserlenni ar gyfer y penderfyniad hwn? 
Pa gymorth adnoddau fydd ar gael i ALlau ddatblygu eu cyfrifiannell eu hunain os na 
chaiff dull Cymru gyfan ei fabwysiadu? 
 
Mewn perthynas â monitro Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol: 
 
Deallwn fod data maetholion yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol wedi'u casglu 
a'u coladu a'n bod yn aros am arweiniad cyfreithiol – a) a ddigwyddodd yr un broses 
ar gyfer yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol? a b) beth yw'r amserlen 
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ddisgwyliedig ar gyfer rhyddhau? ac c) pryd yr ymgynghorir ac yr ymgysylltir ag 
awdurdodau lleol ar oblygiadau'r rhyddhau posibl yn unol â 5 ffordd o weithio Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol? 
 
Nodwyd yn y cyflwyniad y bu trafodaeth graffu ynghylch Byrddau Rheoli Maetholion 
a gwerthfawrogwn y cymorth y mae CNC wedi'i roi yn hyn o beth, fodd bynnag: 
 
Pa gynnydd sydd wedi'i wneud ar lefel genedlaethol (CNC a LlC) o ran darparu 
cymorth adnoddau i ALlau i sefydlu Byrddau Rheoli Maetholion a'r cynlluniau rheoli 
maetholion cysylltiedig? O ystyried ein bod wedi gweithio ar y cyd ar draws y 
rhanbarth i fod y cyntaf i ddechrau ar hyn, hoffem weld yr ysgogiad yn cael ei gynnal 
a swyddog Bwrdd Rheoli Maetholion rhanbarthol i gydgysylltu'r gweithgareddau a'r 
cymorth cyllidebol ar gyfer yr ymchwil angenrheidiol a fydd yn debygol o fod â 
goblygiadau cost. 
 
Ymhellach, yn wyneb yr anawsterau sy'n gysylltiedig â Byrddau Rheoli Maetholion 
mewn ardaloedd eraill (Swydd Henffordd a Gwy) onid yw'n beryglus i ragdybio y 
bydd Byrddau Rheoli Maetholion yng Nghymru yn fwy effeithiol ac yn gyflymach wrth 
gyflawni'r cynlluniau rheoli maetholion a rheoli gofynion cystadleuol rhanddeiliaid – 
ac mae angen gweithredu nawr i ddarparu cartrefi marchnad agored a thai 
fforddiadwy ar hyd dyffryn Teifi? 
 
Yn olaf, a oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud o ran creu llinell amser o ryddhau 
datganiadau data ar gyfer y dystiolaeth amrywiol sy'n cael ei chyflawni / ei 
chomisiynu o ystyried bod llawer o oedi bellach a bod angen i ALlau gynllunio 
rhaglenni gwaith, datblygu cynllun Bwrdd Rheoli Maetholion a chytundebau cyflawni'r 
Cynllun Datblygu Lleol? 
- gwaith dosrannu 
- canllawiau ffosfforws diwygiedig 
- Cyfrifiannell Cymru Gyfan 
- rhestr lliniaru ac atebion 
- data ACA morol 
 
Cytunodd y Pwyllgor yn flaenorol i roi diweddariadau rheolaidd am glefyd coed ynn. 
Y risg yw bod coed marw ac afiach yn debygol o achosi perygl iechyd a diogelwch i'r 
cyhoedd ynghyd ag effaith sylweddol ar yr economi yr amgylchedd a'r tirwedd. Gan 
fod y sefyllfa'n peri cymaint o bryder mae clefyd coed ynn yn ôl ar Gofrestr Risg yr 
Awdurdod. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am yr argymhellion blaenorol a 
wnaed y dylid cynnal astudiaeth ddichonoldeb i archwilio opsiynau ar gyfer y gwaith 
hwn i'w wneud yn fewnol, a'r defnydd o sgil-gynhyrchion i greu tanwydd biomas yr 
Awdurdod, a bod hyn wedyn yn cael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor i'r gwasanaeth fynychu pwyllgor craffu i ateb cwestiynau 
penodol ar y gwasanaeth rheoli gwastraff. 
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CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr aelodau gynnwys yr adroddiad a gofynnwyd am ddiweddariad arall maes 
o law. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am adroddiad gyda manylion pellach am y cynigion a 
gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 10 Hydref 2019 ar feysydd parcio talu ac arddangos. 
Roedd hyn yn dilyn adolygiad blaenorol a gynhaliwyd gan y Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i gefnogi gwaith pellach i'w wneud ar y cysyniad o 
resymoli'r strwythur codi tâl ym Meysydd Parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir 
Ceredigion. 

Ystyriodd y Pwyllgor yr Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i argymell i'r Cabinet: bod yr 
Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w 
gytuno. 
 
Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus i ystyried y 
gyllideb gwasanaeth ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch 
gorchwyl y Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Ar ôl trafod, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 

1. CYMERADWYO'R cyllidebau refeniw a chyfalaf cyffredinol a gynigir; 

2. CYMERADWYO'R pwysau cost amcangyfrifedig; 

3. CYMERADWYO'r ffioedd a thaliadau arfaethedig fel yr amlinellwyd yn nogfen D, 
Atodiad 2 papurau'r agenda. 

4. CYTUNO i nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion 
ac Aelodau; 

5. CYTUNO nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 

6. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ddarparu'r argymhellion priodol a ganlyn yn ymwneud 
â'r gyllideb ddrafft i'r Cabinet: 

a) bod catamaran yn cael ei drin yr un fath â chwch monohull ar gyfer ffioedd a 
thaliadau 2022/23 tra bod adolygiad o'r polisi yn cael ei gynnal. Ni ddylid atal 
catamaranau gan eu bod yr un maint â chwch monohull, yn fwy diogel, yn fwy 
sefydlog, yn haws eu symud ac yn well i'r amgylchedd. 

b) cael gwared ar ffioedd parcio yn Nhregaron a Llandysul. 

Derbyniodd y Cabinet yr argymhellion. 
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Bwrdd Perfformiad 

 

Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y pum pwyllgor trosolwg a chraffu thematig yn 
mynd i gyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad. 

Mae hwn yn fforwm lle gall aelodau'r Bwrdd Perfformiad ddod ynghyd i: 

o cael golwg cyfannol ar berfformiad y Cyngor; 

o nodi ac ystyried materion trawsbynciol lefel uchel sy'n effeithio ar 
fwy nag un maes gwasanaeth e.e. diwygio lles; 

o herio'n feirniadol meysydd perfformiad gwael; 

o nodi cyfleoedd i wella gwasanaethau, risgiau i ddarparu 
gwasanaethau, a'r goblygiadau o ran adnoddau. 

Mae'n gyfle i'r Cadeiryddion a'r Is-gadeiryddion nodi pynciau y mae angen i'r 
pwyllgorau trosolwg a chraffu roi mwy o sylw iddynt a'u cynnwys yn eu blaenraglenni 
gwaith. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa Evans, Swyddog Safonau a Chraffu 
Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a Chraffu 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Cyngor 
 

Dyddiad y cyfarfod:  24 Tachwedd 2022 
  

Teitl: Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng 
Ngorllewin Cymru 
 

Diben yr adroddiad: Cymeradwyo manylion yr Adroddiad ar 
Sefydlogrwydd y Farchnad a gwblhawyd ar gyfer 
Rhanbarth Gorllewin Cymru yn unol â gofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 
 

Er: Gwybodaeth a Chymeradwyaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gydol Oes a Llesiant  

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i awdurdodau lleol, ar y cyd â byrddau iechyd, 
gynhyrchu Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad, ar sail byrddau partneriaeth 
rhanbarthol.  Rhaid i adroddiadau o’r fath asesu digonolrwydd y gwasanaethau gofal 
a chymorth.  Yn ogystal, mae’n rhaid i’r adroddiadau asesu pa mor sefydlog yw’r 
gwasanaethau a reoleiddir gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer 
cyhoeddi oedd 30 Mehefin 2022. 
  
Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad.  Yn unol â 
gofynion deddfwriaethol, cynhyrchwyd yr adroddiad ar sail ranbarthol, er mwyn deall 
yn well beth yw sefyllfa’r farchnad ranbarthol o ran gofal a chymorth.     
 

Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad wedi ei lunio o dan ddau bennawd 
penodol:  
 

Asesu digonolrwydd 
Rhoddir sylw yn gyntaf i’r asesiad digonolrwydd;  mae’n rhaid i’r asesiad hwn 
ystyried y materion canlynol: 

• Trosolwg o ddigonolrwydd yn erbyn yr Asesiad Poblogaeth blaenorol 
(edrych yn ôl)  

• I ba raddau y mae’r lefelau gofal a’r gwasanaethau cymorth presennol yn 
diwallu’r anghenion sy’n bodoli ar hyn o bryd (y sefyllfa gyfredol)  

• Y materion sy’n debygol o effeithio ar ddigonolrwydd yn ystod y pum 
mlynedd nesaf (y dyfodol).  

• Bydd materion perthnasol yn cynnwys:  
- Newidiadau yn y patrymau galw  
- Disgwyliadau defnyddwyr  
- Tueddiadau, heriau, risgiau a chyfleoedd  

 

Bwriad Llywodraeth Cymru yw i’r asesiad digonolrwydd ddiwallu’r anghenion sy’n 
berthnasol i’r Grwpiau Poblogaeth diffiniedig yn yr Asesiad o Anghenion y  
Boblogaeth ac maent yn awgrymu bod yr asesiad digonolrwydd yn croesgyfeirio’n 
briodol.   
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Asesu sefydlogrwydd  
Yn ail, mae cynnal asesiad sefydlogrwydd yn ofyniad ychwanegol, gorfodol - ond 
dim ond ar gyfer y gwasanaethau a reoleiddir.  Mae’n rhaid i’r asesiad 
sefydlogrwydd asesu’r pum agwedd ganlynol ar y gwasanaethau a reoleiddir:  

• Digonolrwydd (gweler y paragraffau perthnasol uchod)  

• Ansawdd: arolygiadau, monitro contractau ayb.  

• Tueddiadau (y rhai presennol a’r rhai sy’n datblygu): disgwyliadau’r 
defnyddwyr, Gofal a Alluogir gan Dechnoleg, demograffeg, ayb 

• Heriau (y rhai presennol a’r rhai sy’n datblygu); tryloywder a lliniariad   

• Effeithiau’r penderfyniadau hynny sy’n ymwneud â chomisiynu a dod o hyd 
i adnoddau: cyllid, lefelau ffioedd; ymagweddau rhanbarthol a sirol; cyllid 
wedi’i gronni  

 

Mae’r meysydd allweddol a ystyrir gan yr adroddiad wedi’u halinio â’r rhai yn yr 
Asesiad o Anghenion y Boblogaeth:  
Pobl Hŷn  
Dementia 
Gofalwyr Di-dâl  
Anabledd Dysgu  
Awtistiaeth 
Plant a Phobl Ifanc  
Iechyd Meddwl 
Iechyd ac Anableddau Corfforol  
Nam ar y Synhwyrau  
Camddefnyddio Sylweddau  
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 
 

Dyma’r adroddiad terfynol a gyflwynwyd i'r Cabinet er gwybodaeth ac i’w 
gymeradwyo ar 6 Hydref 2022. 

 
 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, 
nodwch pam  

Naddo- dim angen 

Crynodeb: 
Hirdymor:  Mae’r Adroddiad ar 

Sefydlogrwydd y Farchnad 
yn ofynnol yn statudol. 
 

Cydweithio: Gwnaed yr Asesiad hwn ar 
y cyd â’r holl wasanaethau 
statudol a thrydydd sector 
ledled Rhanbarth Gorllewin 
Cymru. 
 

Cynnwys: Bu cyfranogiad ar draws yr 
holl sectorau statudol ac 
anstatudol wrth ddatblygu’r 
Adroddiad ar 
Sefydlogrwydd y Farchnad 

Atal: Bydd y wybodaeth a ddaw i 
law drwy'r asesiad yn 
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cefnogi asiantaethau i lunio 
eu cynlluniau gwasanaeth 
parthed atal yn y dyfodol. 
 

Integreiddio:  Asesiad integredig yw hwn. 
 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 
 

Er gwybodaeth, ac i gymeradwyo’r Adroddiad ar 
Sefydlogrwydd y Farchnad (Atodiad 1)  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yn 
ddogfen derfynol a gymeradwywyd drwy’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol 

 

Trosolwg a Chraffu:  
 

Heb ei chyflwyno i Graffu- dogfen a gymeradwyir yn 
rhanbarthol 
 

Fframwaith Polisi:  
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Cysylltiadau â'r holl flaenoriaethau corfforaethol ond 
perthnasedd penodol i Flaenoriaeth 2 – Buddsoddi yn 
nyfodol pobl a Blaenoriaeth 4 – Hyrwyddo cydnerthedd 
amgylcheddol a chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  
 

Amherthnasol  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Gofyniad statudol o dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 2014 

Goblygiadau staffio: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau:  
 

Amherthnasol 

Risg(iau):  
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir:  
 

Amherthnasol 
 

Atodiadau: 
 

Atodiad 1- Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  
 

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth 
Gofal 
 

Swyddog Adrodd: 
 
 

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Gofal  
 

Dyddiad: 8 Medi 2022 
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1 Cyflwyniad 

1.1 Diben 

Dyma'r adroddiad rhanbarthol cyntaf ynghylch Sefydlogrwydd y Farchnad (MSR) ar 
gyfer Gorllewin Cymru. Ei ddiben yw: 
 

• asesu'r farchnad ar gyfer gwasanaethau i unigolion sydd angen gofal a chymorth a'u 
gofalwyr, 

• llywio camau gweithredu, ac yn y pen draw,  

• gwella canlyniadau i bobl. 
 
Cafodd yr MSR ei gomisiynu gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru sy'n tynnu 
partneriaid ynghyd o lywodraeth leol, y gwasanaeth iechyd, y trydydd sector a'r sector 
annibynnol, ynghyd â defnyddwyr a gofalwyr, gyda'r nod o drawsnewid gwasanaethau 
gofal a chymorth yn y rhanbarth.  
 
Cyflwynwyd y ddyletswydd gyfreithiol i baratoi MSR gan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, er mwyn cydnabod bod y ffordd y darperir 
gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi newid yn ddramatig dros y degawdau diwethaf. 
Bellach caiff llai eu darparu'n uniongyrchol gan gyrff y sector cyhoeddus, a darperir 
gwasanaethau yn awr gan gymysgedd gymhleth o ddarparwyr annibynnol, cyhoeddus, 
a gwirfoddol. Yn aml caiff y rhain eu comisiynu a'u hariannu gan awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd, ond weithiau cânt eu prynu gan bobl eu hunain, naill ai drwy Daliadau 
Uniongyrchol neu eu harian eu hunain os nad ydynt yn gymwys i gael gofal a ariennir 
gan y wladwriaeth. Mae'r gymysgedd o ddarpariaeth yn amrywio ar draws awdurdodau 
lleol a mathau o wasanaeth, gan greu sefyllfa gymhleth i bobl sy'n ceisio dod o hyd i'r 
gofal cywir.  
 
Mae manteision posibl yn perthyn i'r newid tuag at farchnad gymysg ar gyfer gofal, gan 
gynnwys mwy o ddewis, cystadleuaeth, ac arbedion maint. Fodd bynnag mae 
cymhlethdod a risgiau newydd wedi deillio o hynny hefyd - megis methiant posibl yn y 
farchnad neu ddarparwyr unigol yn gadael, bylchau yn y ddarpariaeth ac 
anghydbwysedd yn y farchnad. Os nad eir i'r afael â'r pethau hyn, gallai hynny olygu na 
fydd gofal digonol o'r safon a'r gost briodol ar gael yn y dyfodol. Felly mae Llywodraeth 
Cymru wedi deddfu ar gyfer cyfrifoldebau llunio'r farchnad cryfach yn achos sefydliadau 
comisiynu, gan gynnwys y gofyniad i gynhyrchu MSR cynhwysfawr bob pum mlynedd 
ochr yn ochr ag Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth (PNAs1).  

1.2 Cwmpas 

Mae’r MSR hwn yn cwmpasu Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro, sef ardal Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Cymru Hywel Dda. Yn unol â’r Cod Ymddygiad cenedlaethol mae’n 
cynnwys dau asesiad rhyng-gysylltiedig: 
 

• digonolrwydd gwasanaethau gofal a chymorth,  

• a sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir  
 

 
1Ni ddylid drysu hyn â'r Asesiad o Anghenion Fferyllol  
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Mae'r Asesiad Digonolrwydd yn cwmpasu'r holl grwpiau poblogaeth sydd wedi'u 
cynnwys yn y PNA - sef: 
 

• Plant a phobl ifanc (gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal) 

• Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

• Gofalwyr (gan gynnwys gofalwyr ifanc di-dâl) 

• Anableddau Dysgu  

• Awtistiaeth 

• Iechyd Meddwl 

• Iechyd ac Anableddau Corfforol  

• Nam ar y Synhwyrau 

• Dementia 

• Pobl Hŷn 
 
Mae'r Asesiad Sefydlogrwydd yn cwmpasu'r holl wasanaethau a reoleiddir gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru, sef: 
 

• Cartrefi gofal ar gyfer plant a phobl ifanc  

• Maethu  

• Mabwysiadu  

• Llety diogel 

• Canolfannau preswyl i deuluoedd 

• Gwasanaethau eiriolaeth i blant 

• Gwasanaethau lleoli oedolion 

• Cartrefi gofal i oedolion o oedran gweithio  

• Gofal cartref  

• Cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn 
 
Nid yw gwasanaethau Byw â Chymorth yn cael eu rheoleiddio fel y cyfryw, ond mae'r 
gofal a ddarperir yn cael ei reoleiddio fel gofal cartref. Felly, maent wedi'u cynnwys naill 
ai yn yr adrannau digonolrwydd ar gyfer grwpiau poblogaeth perthnasol neu'r adran 
sefydlogrwydd gofal cartref. 
 
Mantais asesu gofal a chymorth o'r ddau safbwynt rhyng-gysylltiedig hyn yw na ellir 
deall yn ddigonol ofynion y gwasanaethau a reoleiddir yn y dyfodol os na roddir 
ystyriaeth iddynt yng nghyd-destun gwead ehangach gwasanaethau a chymorth.  

1.3 Cyd-destun 

Mae'r MSR hwn wedi'i ddatblygu adeg y pandemig gwaethaf ers dros ganrif sydd wedi 
effeithio'n fawr ar bobl sydd angen gofal a'r rhai sy'n gofalu amdanynt - boed yn 
ddi-dâl neu am dâl. Effeithiwyd yn ddifrifol ar ddarparwyr gwasanaethau hefyd ac mae'r 
pwysau sydd ar y gweithlu wedi gwaethygu'n sylweddol. Mae heriau'r pandemig wedi 
achosi llawer o ansicrwydd yn y marchnadoedd gofal - sy'n golygu bod yr MSR hwn yn 
amserol ac yn hanfodol iawn o ran pennu cyfeiriad Rhanbarth Gorllewin Cymru, er 
mwyn mynd, ar frys ac ar y cyd, i'r afael â sefydlogrwydd a digonolrwydd y farchnad. 
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Mae'r sector hefyd wedi bod yn delio â heriau systematig hanesyddol sydd bellach yn 
cael eu dwysáu2 o ganlyniad i'r pandemig. Dros y degawd diwethaf, mae cyni cyllidol ar 
draws y gwasanaethau cyhoeddus wedi ychwanegu at y pwysau sydd ar y 
gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae llai o arian ar gyfer awdurdodau lleol a 
gwahanol flaenoriaethau wedi cyfyngu ar y cyfraddau y gall awdurdodau lleol (a'r Bwrdd 
Iechyd) eu talu am ofal, ac wedi rhoi pwyslais anghymesur ar yr economi yn hytrach 
nag ar ansawdd a gwell canlyniadau. Mae darparwyr (yn enwedig y rhai sy'n rhedeg 
cartrefi gofal i bobl hŷn) wedi dweud nad yw prisiau wedi cadw i fyny â'u costau, a bod 
eu hanallu i roi cyflog cystadleuol i staff yn cynyddu'r pwysau parhaus sydd ar y 
gweithlu.  
 
Mae pwysau parhaus ar gyllidebau'r sector cyhoeddus wedi effeithio ar allu 
comisiynwyr i flaenoriaethu buddsoddiad mewn gwasanaethau a chymorth ataliol 
yn y gymuned. Yn 2018, nododd Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid Llywodraeth Cymru i "Y 
gost o ofalu am boblogaeth3sy'n heneiddio"; “mae'r dystiolaeth yn dangos bod pwysau 
ariannol, ynghyd â phoblogaeth gynyddol, yn arwain at ddiffyg ariannol", mae 
Comisiynwyr hefyd wedi dweud bod prisiau lleoliadau mewn lleoliadau gofal i blant ac 
oedolion o oedran gweithio hefyd yn cynyddu. Mae adnoddau prin wedi'u defnyddio i 
dalu am leoliadau mewn gwasanaethau statudol ar draul cymorth ataliol, gan roi bod i 
ragor o anghenion nad ydynt yn cael eu diwallu a chynyddu'r duedd tuag at 
gymhlethdod cynyddol gan nad yw anghenion yn cael sylw'n gynnar. 
 
Er bod yr heriau hyn yn gymharol gyffredin ar draws pob rhanbarth, mae gan Orllewin 
Cymru nodweddion arbennig sy'n dwysáu'r heriau hyn yn lleol. Yn gyntaf, mae 
Gorllewin Cymru yn wledig yn bennaf - ac yn cyfrif am tua chwarter Cymru, ond dim 
ond 12% o boblogaeth Cymru (389,719) sy'n byw yno4. Yn ail, mae'r boblogaeth o 
oedran gweithio yn gostwng, tra bo mwy a mwy o bobl hŷn yn ymddeol i'r rhanbarth 
ac oedolion yn byw'n hirach gyda chyflyrau iechyd ac Anableddau Dysgu.  Mae'r ddwy 
agwedd hon yn cael dylanwad sylweddol ar y farchnad gofal lleol, yn benodol: 
 

• cost a logisteg ychwanegol darparu gwasanaethau mewn cymunedau ynysig, a 

• chynnydd yn y galw am iechyd a gofal fel bo'r gweithlu posibl a nifer y gofalwyr yn 
lleihau.  

 
Mae gan Orllewin Cymru gyfran lawer uwch o siaradwyr Cymraeg na'r cyfartaledd 
cenedlaethol, ac roedd 37% o bobl dros dair oed yn siarad Cymraeg yn 2011: bron i 
ddwywaith y ffigur cenedlaethol o 19%. Mae gan Sir Gaerfyrddin fwy o siaradwyr 
Cymraeg nag unrhyw sir arall yng Nghymru (ychydig dros 78,000), ac yng Ngheredigion 
mae'r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn y rhanbarth, 47%, sef y gyfran drydedd 
uchaf yng Nghymru (mae gan y sir ychydig dan 35,000 o siaradwyr Cymraeg). Mae'r 
gyfran yn is yn Sir Benfro, lle gall 19% o'r boblogaeth siarad Cymraeg (ychydig o dan 
23,000 o bobl). Felly, mae'n hynod bwysig fod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau 
yn eu cymunedau lleol a thrwy gyfrwng y Gymraeg os dymunant5. 
 
Y cyd-destun polisi cenedlaethol ehangach yw un o ymgyrch hirdymor i helpu pobl i 
fyw'n annibynnol yn y gymuned a lleihau dibyniaeth ar ofal preswyl, fel y disgrifir 
ym mhapur polisi Llywodraeth Cymru "Cymru Iachach". Mae hyn yn berthnasol ar draws 

 
2https://www.kingsfund.org.uk/publications/covid-19-magnified-social-care-problems 
3 https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld11773/cr-ld11773-e.pdf  
4Amcangyfrifon Poblogaeth 2020, StatsCymru 
5Bydd data o Gyfrifiad 2021 yn dechrau cael ei gyhoeddi o fis Mawrth 2022  
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grwpiau poblogaeth ac mae wedi'i ysgogi gan ddisgwyliadau newidiol y cyhoedd, yn 
ogystal ag ymwybyddiaeth na fydd gwasanaethau gofal cymdeithasol, gyda 
phoblogaeth sy'n heneiddio'n gyflym, yn gynaliadwy heb well atal a chymorth 
cymunedol. I blant, mae pwyslais tebyg ar atal a galluogi plant i fyw'n ddiogel gyda'u 
teuluoedd eu hunain lle bynnag y bo modd.  
 
Mae atal ac ymyrraeth gynnar yn elfennau allweddol o'r agenda llesiant - fel y nodwyd 
yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac yn fwy diweddar yng 
nghynllun Cymru Iachach Llywodraeth Cymru a ddiweddarwyd yn 20216. Mae'r ddau yn 
ceisio gwella canlyniadau i bobl drwy fynd i'r afael â'r heriau cenedlaethol hirdymor fel 
annhegwch ym maes iechyd, heneiddio a newid yn yr hinsawdd mewn ffyrdd sydd o 
fudd i genedlaethau'r dyfodol yn ogystal â'r boblogaeth bresennol. Mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn pennu nodau hirdymor uchelgeisiol ar gyfer 
Cymru, ac yn ei gwneud yn ofynnol i bob ardal gynhyrchu asesiadau llesiant a 
chynlluniau llesiant lleol.  
 
Yn y cyd-destun hwn, nodir bod Ceredigion newydd lansio ei "Strategaeth Gydol Oed a 
Llesiant 2021-20277", sy'n nodi cynlluniau i gynllunio a darparu gwasanaethau yn 
seiliedig ar fywyd unigolion yn hytrach nag yn ôl categorïau oedran. Gall y dull hwn 
gynnig mwy o barhad o ran cefnogi pobl i fod yn wydn a chadw eu hannibyniaeth yn eu 
cartrefi eu hunain.  
 
Mae cyfraniad gofalwyr di-dâl yn agwedd bwysig ar sefydlogrwydd a digonolrwydd y 
farchnad ranbarthol. Gan adeiladu ar y weledigaeth ar gyfer 'Cymru Iachach', cafodd 
Strategaeth genedlaethol ar gyfer Gofalwyr Di-dâl ei lansio ym mis Mawrth 2021, a 
oedd yn ymrwymo i "gynnwys yr agweddau ataliol... yn fwy effeithiol mewn 
gwasanaethau cyhoeddus a symud darparwyr allweddol gwasanaethau, gan gynnwys y 
trydydd sector, tuag at fodel gwell o gymorth i ofalwyr di-dâl." Adlewyrchir y thema hon 
drwy gydol yr MSR hwn. 
 
Mae partneriaeth a chydweithio yn thema allweddol arall. Sefydlwyd Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol i gydnabod mai'r ffordd orau o sicrhau canlyniadau da i bobl 
yw drwy wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig - gyda phartneriaid yn 
rhannu gweledigaeth ac agenda gyffredin, gan gydweithio'n dda ar lefel leol ac ar draws 
y rhanbarth. Mae'r gofynion i gynhyrchu PNAs ac Asesiadau Llesiant a oruchwylir gan 
Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol yn rhan o'r system hon o drefniadau 
partneriaeth, fel y mae'r MSRs wrth gwrs.  
 
Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Bapur Gwyn yn nodi uchelgais i 
ailgydbwyso gofal a chymorth. Mae 'Ailgydbwyso' yn cynnwys ymrwymiad clir i 
economi gymysg o ddarpariaeth 'fel nad oes gorddibyniaeth ar y sector preifat (yn 
cynnwys y sector elusennol a gwirfoddol), na monopoli i'r cyfeiriad arall', ond fe'i diffinnir 
yn fwy bras fel cyfres o ddisgrifyddion o'r newid i'r system a geisir:   
 

 
6 https://gov.wales/healthier-wales-long-term-plan-health-and-social-care  
7Strategaeth Gydol Oed a Llesiant Ceredigion 
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Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn mynd ymhellach mewn perthynas â gwasanaethau 
plant, gan ymrwymo i 'ddileu elw preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal yn ystod tymor 
nesaf y Senedd' (2026-31). Er bod y cyfeiriad wedi'i nodi, arhosir am ragor o fanylion 
am sut y caiff hyn ei gyflawni, a'r agenda ailgydbwyso ehangach. Yn y cyfamser, mae'r 
MSR hwn yn gyfle i bwyso a mesur y marchnadoedd gofal a chymorth yng Ngorllewin 
Cymru ac i asesu i ba raddau y mae angen ailgydbwyso. 
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2 Ymagwedd a Dulliau  

Mae'r MSR hwn wedi'i lunio gan bum prif ffynhonnell o dystiolaeth; 
 

• Dadansoddiad o ddata, o ffynonellau cyhoeddedig a chasgliadau data pwrpasol gan 
y tair sir a Bwrdd Iechyd Hywel Dda. 

• Adolygiad o ddogfennau polisi, strategaethau, a chynlluniau allweddol.  

• Arolygon o ddarparwyr (a wnaed yn ddwyieithog ar-lein). 

• Cyfweliadau a grwpiau ffocws gyda chomisiynwyr a darparwyr. 

• Gwybodaeth o'r rhaglen ymgysylltu i lywio'r Asesiadau PNA a Llesiant, gan gynnwys 
ymgysylltu â dinasyddion, unigolion ag anghenion gofal a chymorth a'u gofalwyr.  

 
Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn darparu sylfaen dystiolaeth gref. Mae gweithio gyda'r timau 
sy'n gyfrifol am y PNA a'r Asesiadau Llesiant wedi helpu i wneud y mwyaf o 
synergeddau ac osgoi dyblygu. 
 
Cynhaliwyd yr asesiad o gartrefi gofal i bobl hŷn yn gyntaf ac roedd yn ystyried 
sefydlogrwydd a digonolrwydd y rhan hon o'r farchnad. Roedd hwn yn gyfle i dreialu 
rhai o'r dulliau a gyflwynwyd wedyn ar draws mathau eraill o wasanaethau a reoleiddir. 
Mae IPC hefyd yn gwneud gwaith tebyg mewn rhannau eraill o Gymru a'r DU gan 
ddarparu pwynt cyfeirio gwerthfawr a dealltwriaeth gyffredinol gyfoethocach o'r 
marchnadoedd a'r dulliau comisiynu. 

2.1 Y Côd Ymarfer 

Mae'r MSR hwn wedi'i strwythuro yn unol â'r Côd Ymarfer.   
 
Mae'r Côd Ymarfer yn nodi: 
 

“Bod adroddiadau sefydlogrwydd y farchnad wedi'u dylunio i fwrw golwg 
gyffredinol ac asesiad lefel uchel ar ddigonolrwydd cyffredinol gofal a chymorth, a 
sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir8”. 

 
Yn bwysig ddigon, mae'r Côd Ymarfer yn cydnabod y bydd angen o hyd am 
Ddatganiadau Sefyllfa'r Farchnad manylach a strategaethau comisiynu ar gyfer 
gwasanaethau a rhannau penodol o'r farchnad. 
 
Mae elfen ddigonolrwydd yr MSR yn gorgyffwrdd yn fwriadol â'r PNA fel y nodir yn 
ddefnyddiol yn y diagram isod sy'n cael ei gymryd yn uniongyrchol o'r Côd Ymarfer: 
 

 
8Y Côd Ymarfer a'r canllawiau ar gyflawni swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol a threfniadau 
partneriaeth mewn perthynas ag adroddiadau sefydlogrwydd y farchnad, paragraff 3.16 
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Mae'r Côd Ymarfer hefyd yn cynnwys diffiniadau defnyddiol o ddigonolrwydd a 
sefydlogrwydd sydd wedi'u mabwysiadu wrth ddatblygu'r MSR hwn. 
 
Diffinnir 'Digonolrwydd' gan ddefnyddio diffiniadau geiriadur safonol: 
 

• an amount of something that is good enough for a particular purpose (Cambridge 
Dictionary) 

• the condition or quality of being sufficient for its purpose or for the end in view 
(Oxford English Dictionary)9 

 
Fel sy'n glir yn ôl y diffiniadau hyn, mae digonolrwydd yn ymwneud â maint y 
ddarpariaeth sydd ei hangen i ddiwallu anghenion ac ansawdd y ddarpariaeth hon.  
 
Gan fynd â hyn ymhellach, at ddibenion yr MSR hwn, mae'r agweddau canlynol fel y 
nodwyd nhw yn y Côd Ymarfer wedi cael eu hystyried i asesu digonolrwydd:  
 

• Dewis o Wasanaethau: A oes dewis o ran pa wasanaethau sydd ar gael i fodloni 
dewisiadau ac anghenion personol? 

• Mynediad i Wasanaethau: A oes gwasanaethau ar gael yng nghymunedau pobl 
neu o fewn pellter teithio rhesymol? A oes gwasanaethau mwy arbenigol wedi'u lleoli 
o fewn ffiniau'r awdurdod lleol, yng Ngorllewin Cymru, neu yng Nghymru?  

 
9Fel yr uchod, paragraff 4.9 
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• Y Gwasanaethau sydd ar gael: O fewn yr ystod hon o wasanaethau, a oes llefydd 
gwag neu restrau aros?  

• Fforddiadwyedd Gwasanaethau: A yw prisiau gofal a chymorth yn fforddiadwy o 
fewn cyllidebau? Sut mae cyfraddau ar gyfer hunan-arianwyr yn cymharu ac a ydynt 
yn fforddiadwy?  

• Yr Iaith Gymraeg: A yw'r gwasanaethau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg? 

• Ansawdd y Gwasanaethau: Beth mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn ei 
feddwl am ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael? Beth mae tystiolaeth monitro ac 
arolygu yn ei ddweud wrthym? 

 
Mae'r Côd Ymarfer yn diffinio sefydlogrwydd y farchnad drwy gyfres o nodweddion 
marchnad sy'n gweithio'n dda ar gyfer gofal a chymorth: 
 

• Bod y galw a'r cyflenwad yn gytbwys ar y cyfan – h.y. digon o ofal a chymorth o 
ansawdd da ar gael i ateb y galw. 

• Bod amryw ddarparwyr ac elfen o gystadleuaeth, heb orddibyniaeth ar unrhyw un 
darparwr neu sector. 

• Bod gan unigolion sydd angen gofal a chymorth lais a dewis go iawn ynghylch sut y 
caiff eu hanghenion gofal a chymorth eu diwallu, a bod darparwyr yn gallu ymateb 
yn rhwydd i'r galw a'r disgwyliadau newidiol.  

• Bod darparwyr yn gallu cael gafael ar wybodaeth ddibynadwy am y farchnad er 
mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol a gwneud buddsoddiadau.  

• Bod cydbwysedd iachus a chystadleuol rhwng pris ac ansawdd.  

• Bod lefelau digonol o staff sydd wedi'u hyfforddi a'u cymell yn briodol yn darparu  
gofal a chymorth o ansawdd da ar draws darparwyr. 

• Bod comisiynwyr a phrynwyr yn hyderus bod darparwyr yn hyfyw yn ariannol ac yn 
gynaliadwy, a bod unrhyw risgiau wedi'u nodi'n glir.  

• Bod darparwyr yn cyrraedd ac yn gadael y farchnad mewn modd trefnus heb fod 
unigolion sydd angen gofal a chymorth dan anfantais. 

• Bod y farchnad yn ddigon cadarn i wrthsefyll ergydion, a bod cynlluniau wrth gefn ar 
waith fel gall y farchnad ymateb yn effeithiol pan fydd darparwyr (yn enwedig 
darparwyr mawr neu arbenigol) yn methu neu'n profi anawsterau gweithredol.  

 
Bydd yr MSR hwn yn helpu comisiynwyr ac eraill ar draws Partneriaeth Gofal Gorllewin 
Cymru i nodi risgiau a chyfleoedd a mynd i'r afael â chynllunio cydweithredol strategol 
wrth gefnogi digonolrwydd a sefydlogrwydd y farchnad wrth symud ymlaen. 
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3 Strwythur yr Adroddiad 

Mae strwythur yr adroddiad hwn yn dilyn y Côd Ymarfer ac wedi'i gynllunio i sicrhau bod 
y ddau asesiad – digonolrwydd a sefydlogrwydd - yn cyd-fynd â'i gilydd a'r PNA.  
 
Mae'r adroddiad hwn yn dechrau gyda throsolwg o'r marchnadoedd gofal a chymorth yn 
y rhanbarth, gan dynnu sylw at themâu a materion allweddol a nodir yn yr asesiadau 
manwl. 
 

Rhan A: yn crynhoi'r asesiad digonolrwydd sy'n nodi'r materion a'r bylchau a 
nodwyd ar gyfer pob grŵp poblogaeth naill ai yn y PNA neu yn yr ymchwil ar gyfer yr 
MSR hwn. Ni ellir llunio barn gytbwys am ddigonolrwydd gwasanaethau a reoleiddir 
heb y darlun ehangach hwn o'r gofal a'r cymorth sydd ar gael. Mae'r asesiad 
digonolrwydd llawn ar gyfer yr MSR hwn i'w weld yn Atodiad 1. Mae hyn yn cwmpasu 
gofynion manwl y Côd Ymarfer.  

 

Rhan B: Mae'r asesiad sefydlogrwydd yn cynnwys gwasanaethau a reoleiddir gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Cyflwynir hyn yn llawn yng nghorff y ddogfen gan ei 
fod yn cwmpasu agweddau'r farchnad a sefydlogrwydd sy'n hanfodol i'r MSR. Fel sy'n 
ofynnol gan y Côd Ymarfer, mae pob asesiad sefydlogrwydd yn cwmpasu 
digonolrwydd y gwasanaeth rheoledig hwnnw'n fanylach. 

 
Caiff yr asesiadau eu harchebu ar sail cwrs bywyd, o blant a phobl ifanc, i oedolion o 
oedran gweithio, ac, yn olaf, i bobl hŷn.  
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4 Trosolwg o'r Farchnad 

Mae'r pandemig parhaus wedi effeithio ar bob un ohonom. Mae wedi amlygu rhai o 
wendidau'r system iechyd a gofal - ond mae hefyd wedi amlygu llawer o'i rinweddau, 
gan ddangos lefel yr ymrwymiad a'r gweithredu a draws y sector, er mwyn cefnogi pobl 
mewn cymunedau lleol.  
 
Mae cyfuniad o gyni cyllidol parhaus ac effaith eang y pandemig yn rhoi pwysau ar y 
system gyfan. Mae ansicrwydd yn y farchnad yn llesteirio buddsoddiad preifat ac nid yw 
capasiti'r gweithlu yn cyfateb i lefelau cynyddol o gymhlethdod, sy'n rhoi pwysau 
cynyddol ar sefydlogrwydd y farchnad. 
  
Ar draws y gwasanaethau i oedolion, mae rhai darparwyr yn ystyried, neu wedi ystyried, 
dychwelyd contractau neu roi'r gorau i wasanaethau, mae rhestrau aros yn datblygu ac 
mae pecynnau gofal cartref yn cael eu hasesu'n dynnach. At hynny, prin yw'r mynediad 
at rai gwasanaethau arbenigol lleol – fel y rhai sy'n canolbwyntio ar bobl â phroblemau 
iechyd meddwl, ac yn hollbwysig, prinder sylweddol o ran y gweithlu ar draws pob rhan 
o'r farchnad gofal a chymorth.  
 
Mae dadansoddiad a wnaed ar gyfer yr adroddiad hwn yn dangos mai'r farchnad ar 
gyfer gofal cartref i bobl hŷn sy'n peri'r risg fwyaf o ansefydlogrwydd yn y farchnad ar 
hyn o bryd, wrth i'r pwysau ar y gweithlu barhau i gynyddu a chymhlethdod yr angen 
gynyddu, tra bo darparwyr yn dweud bod y prisiau a delir am ofal yn annigonol i dalu 
staff ar gyfraddau cystadleuol. Mae'r rhan hon o'r farchnad ym mhob un o'r tair sir wedi 
gweld cynnydd mwn gofal cartref mewnol a chymorth ailalluogi dros y 3 blynedd 
diwethaf.  
 
Fodd bynnag, mae risg gynyddol hefyd o ansefydlogrwydd yn y farchnad o fewn y 
farchnad cartrefi preswyl / nyrsio i bobl hŷn ledled y rhanbarth. Mae darparwyr yn 
wynebu pwysau sylweddol ar y gweithlu, lefelau cynyddol o gymhlethdod, costau uwch 
a niferoedd is. Wrth i arian ychwanegol ddiflannu'n raddol erbyn mis Mawrth 2022 
(Cronfa Galedi), mae rhai darparwyr yn ystyried cau eu busnes neu leihau'r 
gwasanaethau sy'n cael eu cynnig. Mae gwybodaeth am y farchnad ledled Cymru yn 
awgrymu bod y pwysau ar ddarparwyr preswyl wedi cynyddu ers hydref 2021, ac mae 
problemau staffio yn golygu nad yw rhai cartrefi'n medru derbyn preswylwyr newydd.  
 
Yn yr un modd, o ran gwasanaethau plant a gwasanaethau i oedolion o oedran 
gweithio, mae heriau cynyddol o ran sicrhau mynediad i'r gwasanaethau a'r cymorth 
cywir - gyda llawer o leoliadau'n cael eu gwneud y tu allan i'r sir (a'r rhanbarth) am gost 
sylweddol.   
 
Er bod digon o leoedd mewn maethu, cartrefi plant, a chartrefi gofal ar gyfer oedolion o 
oedran gweithio ledled y rhanbarth yn gyffredinol, mae llawer o'r rhain yn cael eu prynu 
gan awdurdodau o'r tu allan i'r rhanbarth ac felly nid ydynt ar gael yn lleol yn ymarferol - 
gan arwain at leoliadau y tu allan i'r sir neu'r tu allan i'r rhanbarth.  Mae bylchau hefyd 
naill ai'n ddaearyddol neu ar gyfer gwasanaethau mwy arbenigol fel dementia sy'n 
dechrau'n iau a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS). 
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4.1 Ailgydbwyso 

Ar draws pob sir, mae'r MSR wedi dangos newid dros y 3 blynedd diwethaf o ran i ba 
raddau y mae gwasanaethau'n cael eu gweithredu'n fewnol, yn aml fel ymateb 
uniongyrchol i fethiant y farchnad neu i ragweld gadael y farchnad - yn enwedig ymhlith 
darparwyr gofal cartref.  Mae'r newid hwn yn digwydd ar adeg o drafod cenedlaethol am 
ailgydbwyso'r farchnad a dileu'r elfen elw wrth ddarparu gwasanaethau plant.  
 
Mae hyd a lled y newid hwn yn gwahaniaethu ar draws y rhanbarth o ran graddfa a 
chyflymder. Er enghraifft, mae Ceredigion yn gweithredu ei holl wasanaethau ailalluogi 
yn fewnol yn ogystal â rhedeg chwe chartref gofal preswyl, tra bo Sir Gaerfyrddin wedi 
ehangu ei chyfran fewnol o'r farchnad gofal cartref leol yn ddiweddar i 32% o oriau 
wedi'u comisiynu, o gymharu ag 19% yn 2017/18. Mae Sir Benfro wedi mynd o 0% i 
gyfran o 17% o'i marchnad gartref mewn 3 blynedd, ac wedi mynd â'i wasanaeth 
ailalluogi yn gwbl fewnol yn 2019 - fel rhan o ddatblygiad ei gwasanaethau gofal 
canolraddol. Mae'r amrywiadau hyn yn adlewyrchu gwahanol awydd gwleidyddol am 
ymyrraeth yn y farchnad, yn ogystal ag amodau lleol, ond mae'r duedd ranbarthol 
gyffredinol yn glir.  
 
Mae adborth gan arweinwyr a chomisiynwyr systemau yn dangos y gall gwasanaethau 
mewnol helpu i sicrhau mynediad i'r cymorth cywir yn lleol - er am gostau tebyg neu 
uwch - yn ogystal ag ychwanegu capasiti mewnol i gefnogi datblygiad y farchnad. Ar yr 
un pryd, cydnabyddir yn gyffredinol fod rôl y sector darparwyr annibynnol yn parhau i 
fod yn hollbwysig - a'r hyn sy'n allweddol i'r bartneriaeth ranbarthol, y Bwrdd Iechyd, a 
chynghorau sir unigol, yw penderfynu ar y cydbwysedd gorau rhwng darpariaeth 
fewnol ac annibynnol. Bydd y penderfyniad hwn yn gofyn am ymgysylltu sylweddol ar 
draws y system, yn cynnwys darparwyr annibynnol ac, yn bwysig, pobl leol. Mae gan 
bob sir ei nodweddion a'i heriau unigryw ei hun a bydd yn rhaid i'r siroedd benderfynu, 
ynghyd â'r Bwrdd Iechyd, ar y gymysgedd gywir o gamau gweithredu i fynd i'r afael ag 
ansefydlogrwydd mewn marchnadoedd gofal ac i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil 
yr argyfwng presennol i 'ailosod' y system. 
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5 Asesiad o Ddigonolrwydd: Rhan A 

Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb o'r problemau a'r bylchau o ran digonolrwydd 
gwasanaethau gofal a chymorth ar gyfer pob grŵp poblogaeth. 
 

Grŵp 
Poblogaeth 

Plant a Phobl Ifanc   

Problemau 
a Bylchau 

• Mae'r asesiadau Llesiant drafft yn tynnu sylw at bryderon ynghylch 
digonolrwydd gofal plant fforddiadwy, yn enwedig yn Sir Benfro a 
Cheredigion.  

• Mae tlodi plant wedi cynyddu ar draws Gorllewin Cymru.  

• Rhagwelir y bydd poblogaeth y plant yn gostwng ar y cyfan, ond 
efallai fydd y galw am gymorth a gwasanaethau arbenigol fel 
CAMHs a gofal preswyl, sydd eisoes yn anodd eu cyrchu'n lleol, yn 
cynyddu. 

• Mae effaith hirdymor y pandemig parhaus yn ansicr iawn ond mae 
risg sylweddol y bydd yn niweidiol i lesiant plant a phobl ifanc, ac yn 
gwaethygu'r heriau presennol. 

• Mae llais defnyddiwr, cyd-gynhyrchu ac integreiddio, gan gynnwys 
trosglwyddiadau mwy di-dor i wasanaethau oedolion, yn parhau i 
fod yn feysydd allweddol i'w datblygu. 

 
 

Grŵp 
Poblogaeth 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) 

Problemau 
a Bylchau 

• Mae nifer yr achosion o drais yn erbyn menywod wedi cynyddu yn 
ystod y pandemig tra bo dioddefwyr o bosibl wedi ei chael hi'n 
anoddach cael gafael ar wasanaethau. 

• Mae'r trefniadau ariannu cymhleth yn risg sylweddol o ran sicrhau 
cymorth digonol.  

• Mae bwlch penodol o ran diffyg gwasanaethau i ddioddefwyr hŷn 
cam-drin domestig.  

• Nododd Grŵp Strategol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV), sy'n cynnwys 
comisiynwyr, darparwyr a goroeswyr VAWDASV, y themâu 
canlynol fel bylchau neu feysydd i'w gwella 

• Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

• Gwasanaethau sy'n canolbwyntio mwy ar atal 

• Sicrhau bod mewnbwn arbenigol VAWDASV ar gyfer grwpiau 
penodol h.y. BAME, anabledd, LGBT, pobl hŷn 

• Adolygu'r model lloches a'r opsiynau llety  

• Opsiynau llety a chymorth i bobl ag anghenion cymhleth sy'n 
herio modelau presennol 

• Gwasanaethau yn y gymuned ar gyfer goroeswyr cam-drin a 
thrais rhywiol  
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• Ymyriadau / Gwasanaethau i gyflawnwyr troseddau.  

 

Grŵp 
Poblogaeth 

Gofalwyr (gan gynnwys gofalwyr ifanc di-dâl) 

Problemau 
a Bylchau 

• Rhagwelir y bydd lefel y gofal a'r cymorth di-dâl a geisir gan ofalwyr 
di-dâl yn cynyddu'n sylweddol dros y 10 mlynedd nesaf wrth i'r 
boblogaeth heneiddio.  

• Mae llawer o ofalwyr eu hunain dros 65 oed ac mae 46% o ofalwyr 
hŷn yn darparu mwy na 50 awr o ofal yr wythnos10. 

• Mae hyn yng nghyd-destun y cynnydd sylweddol yn nifer y gofalwyr 
di-dâl sydd wedi adnabod eu hunain yn ystod y pandemig a'r straen 
presennol ar wasanaethau cymorth gofalwyr arbenigol i ddarparu 
ymateb amserol.  

• Mae angen gwella mynediad at wasanaethau a chymorth mewn 
cymunedau gwledig ar gyfer gofalwyr di-dâl a gwella lefel 
cynhwysiant digidol gofalwyr di-dâl. 

• Mae angen mwy o gymorth a gwasanaethau iechyd meddwl ac 
emosiynol ar ofalwyr ifanc. Mae'r pandemig wedi cael effaith 
negyddol sylweddol ar ofalwyr ifanc o ran teimlo'n fwy ynysig a 
straen iechyd meddwl / emosiynol. 

 
 

Grŵp 
Poblogaeth 

Anableddau Dysgu  

Problemau 
a Bylchau 

• Rhagwelir y bydd nifer y bobl ag anableddau dysgu sy'n debygol o 
gyflwyno eu hunain i wasanaethau iechyd a gofal yn parhau'n 
gymharol gyson dros y 10 mlynedd nesaf. Serch hynny mae 
disgwyl i nifer y bobl hŷn ag anableddau dysgu gynyddu'n 
sylweddol, sy'n adlewyrchu gwelliant mewn disgwyliad oes. 

• Mae'r asesiad o anghenion tai yn nodi'r angen am unedau 
ychwanegol sylweddol o lety arbenigol (cysylltu bywydau a byw â 
chymorth) dros y 15 mlynedd nesaf, tra bo disgwyl i nifer y 
lleoliadau gofal preswyl ostwng yn sylweddol. 

• Mae llawer o'r heriau oedd yn bodoli cyn y pandemig yn parhau ac 
wedi'u hamlygu yn PNAs 2017 a 2022. 

 
  

 
10Platfform Amcanestyniadau Poblogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru (daffodil) 
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Grŵp 
Poblogaeth 

Awtistiaeth 

Problemau 
a Bylchau 

• Bydd nifer y bobl ag awtistiaeth yn parhau'n gymharol sefydlog dros 
y 10 mlynedd nesaf  

• Nododd y PNA fod llawer o bobl ag awtistiaeth yn teimlo nad ydynt 
yn cael eu cefnogi – yn enwedig y sawl sy'n byw mewn ardaloedd 
gwledig. 

• Mae angen gwell cyfeirio ar draws y rhanbarth, yn enwedig ar gyfer 
cefnogi pobl ifanc sy'n trosglwyddo i wasanaethau gofal 
cymdeithasol i oedolion. 

• Amseroedd aros sylweddol ar gyfer diagnosis a mynediad 
cyfyngedig i wasanaethau a chymorth dilynol – yn enwedig 
opsiynau byw â chymorth a gwasanaethau Iechyd Meddwl i bobl 
ifanc.  Ar hyn o bryd mae 900 o oedolion a 1500 o blant ar y rhestr 
aros ddiagnosteg. 

• Nododd adroddiad y Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai fod galw 
sylweddol am dai arbenigol yn y rhanbarth ar gyfer pobl ag 
Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth. 

• Mae'r pandemig wedi arwain at lefelau uwch o broblemau iechyd 
meddwl ac ynysu pellach. 

 
 

Grŵp 
Poblogaeth 

Iechyd Meddwl  

Problemau 
a Bylchau 

• Mae'r pandemig yn debygol o fod wedi cael effaith ddifrifol ar lesiant 
meddyliol. Mae'n anodd rhagweld yr effaith hirdymor, ond mae risg 
sylweddol y bydd mwy o broblemau iechyd meddwl yn deillio o'r 
pandemig.  

• Yn y cyfamser mae'r pandemig wedi tarfu ar wasanaethau ac mae 
mwy o amser aros i gael asesiad neu driniaeth gan CAMHs a 
gwasanaethau oedolion. Gallai hyn waethygu'r effaith uniongyrchol 
gaiff y pandemig.  

• Mae'r asesiad o anghenion tai yn nodi'r angen am unedau llety 
ychwanegol sylweddol dros y ddau ddegawd nesaf. 
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Grŵp 
Poblogaeth 

Iechyd ac Anabledd Corfforol 

Problemau 
a Bylchau 

• Mae'r pandemig wedi cael effaith anghymesur ar bobl anabl a allai 
ddwysáu'r anghydraddoldebau presennol.  

• Trwy ymgysylltu ynglŷn â'r PNA, amlygwyd nifer o'r rhwystrau 
cymdeithasol sy'n achosi anabledd, yn enwedig dyluniad adeiladau, 
gan gynnwys tai, a diffyg trafnidiaeth gyhoeddus.  

• Mae sicrhau mynediad i wasanaethau arbenigol i bobl ag 
amrywiaeth o anghenion mwy cymhleth yn arbennig o heriol, yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig 

• Mae tystiolaeth am ddigonolrwydd gwasanaethau arbenigol ar gyfer 
cyflyrau ac anghenion penodol yn gyfyngedig ac mae angen 
gwneud rhagor o waith i nodi a mynd i'r afael â bylchau. 

 
 

Grŵp 
Poblogaeth 

Nam ar y Synhwyrau  

Problemau 
a Bylchau 

• Disgwylir i nifer y bobl â nam ar y synhwyrau dyfu'n sylweddol wrth 
i'r boblogaeth heneiddio. 

• Mae angen penodol i leihau unigedd cymdeithasol pobl â nam ar y 
synhwyrau mewn cymunedau gwledig gan gynnwys gwelliannau i 
gymorth cymunedol a mynediad at wasanaethau arbenigol. 

• I'r nifer gymharol fach o bobl iau sydd â nam ar y synhwyrau, mae 
angen amrywiaeth o gymorth gan gynnwys offer a chyngor i ddileu 
rhwystrau a chynyddu cyflogaeth a chyfleoedd. 

 
 

Grŵp 
Poblogaeth 

Dementia 

Problemau 
a Bylchau 

• Disgwylir i nifer y bobl sy'n byw â dementia gynyddu 49% erbyn 
204011. 

• Mae hwn yn ffactor pwysig o ran cymhlethdod cynyddol anghenion 
sy'n effeithio ar wasanaethau. 

• Mae nifer y bobl sy'n byw gyda dementia sy'n dechrau'n ifanc yn 
fach, ond fel arfer mae angen gwasanaethau arbenigol arnynt nad 
ydynt ar gael yn lleol o bosibl. 

• Mae diffyg cefnogaeth bwrpasol i bobl iau sy'n byw gyda dementia 
megis gweithgareddau grŵp neu ofal preswyl arbenigol. 

 
  

 
11Strategaeth Dementia Ddrafft Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (WWCP) 
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Grŵp 
Poblogaeth 

Pobl Hŷn 

Problemau 
a Bylchau 

• Disgwylir i nifer y bobl sy'n 85 oed neu'n hŷn gynyddu 27.8% erbyn 
2031, tra bydd poblogaeth Gorllewin Cymru yn gyffredinol yn 
cynyddu 1.3% yn unig. 12 

• Mae'r boblogaeth sy'n heneiddio yn golygu y bydd galw cynyddol 
am wasanaethau gofal a chymorth gan gynnwys amrywiaeth eang 
o ddewisiadau tai. 

• Bydd cymhlethdod anghenion hefyd yn parhau i gynyddu wrth i 
nifer y bobl sy'n byw â dementia ac aml-gyflyrau cyd-forbidrwydd 
gynyddu.  

• Mae'r angen i dyfu cymorth cymunedol hyd yn oed yn fwy o ystyried 
mor fregus yw'r marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir 
a amlygwyd yn yr asesiadau sefydlogrwydd. 

• Mae recriwtio a chadw staff yn her allweddol ar draws gofal 
cymdeithasol ac mae'n cael effaith ddifrifol ar ofal cartref a gofal 
preswyl. 

• Mae angen newid parhaus tuag at ofal preswyl a nyrsio mwy 
arbenigol, ond o dan yr amodau presennol mae'n anodd gweld y 
farchnad yn cyflawni hynny ar gyflymder neu raddfa ddigonol. 

 
  

 
12 StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018  
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6 Asesiad Sefydlogrwydd: Rhan B 

Mae'r adran hon o'r MSR yn ystyried sefydlogrwydd y gwasanaethau rhagnodedig a 
reoleiddir fel y nodir yn y Côd Ymarfer. Mae'r asesiad hwn hefyd yn ystyried pa mor 
ddigonol yw'r gwasanaethau a reoleiddir hyn i ateb y galw a ragwelir.  

6.1 Cartrefi gofal i blant a phobl ifanc 

Mae'r mwyafrif helaeth o blant sy'n derbyn gofal yn cael eu lleoli gyda gofalwyr maeth 
neu ofalwyr sy'n berthnasau, ond ar unrhyw un adeg mae grŵp bach o blant na ellir 
diwallu eu hanghenion mewn lleoliad teuluol naill ai dros dro neu ar sail tymor hwy – tua 
25 o blant ym mis Mawrth 2021, neu 5.5% o blant sy'n derbyn gofal.  
 

6.1.1 Digonolrwydd 
Yn gyffredinol, mae prinder o ran y lleoedd gofal preswyl sydd ar gael i blant a phobl 
ifanc yng Ngorllewin Cymru - gan fod y rhan fwyaf o'r ddarpariaeth yn cael ei phrynu 
gan awdurdodau lleol o'r tu allan i'r rhanbarth. Mae gwahaniaethau hefyd rhwng siroedd 
o ran y galw. 
 
Er bod cyfraddau'r plant sy'n derbyn gofal yn parhau i fod yn is na'r cyfartaledd 
cenedlaethol, mae Ceredigion a Sir Benfro wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y 
plant sy'n derbyn gofal, a chynnydd yn nifer y plant a leolir y tu allan i'r sir ac mewn 
gofal preswyl. Mae'r darlun hwn yn gyffredin ledled Cymru a sawl rhan o Loegr, ond 
mae Sir Gaerfyrddin yn un o bedwar awdurdod yng Nghymru sydd wedi gweld 
gostyngiad cyson yn nifer y plant sy'n derbyn gofal dros y blynyddoedd diwethaf. 
 
Mae'r mwyafrif helaeth o gartrefi plant yng Ngorllewin Cymru yn cael eu rhedeg gan 
ddarparwyr yn y sector annibynnol a, gyda galw mawr o ardaloedd eraill, mae wedi bod 
yn fwyfwy anodd lleoli plant yn briodol. Ymatebodd pum darparwr cartrefi plant i'r arolwg 
i ddarparwyr. Rhyngddynt dim ond un lle gwag a gofnodwyd ganddynt. Cafwyd pryniant 
sylweddol hefyd gan awdurdodau y tu allan i'r rhanbarth gyda dau ddarparwr â mwy na 
dwy ran o dair o'r lleoedd a brynwyd gan awdurdodau y tu allan i Orllewin Cymru, ac un 
ohonynt wedi'i gomisiynu'n bennaf gan awdurdodau lleol yn Lloegr.  
 
Pe bai'r holl gapasiti yng Ngorllewin Cymru ar gael i'r rhanbarth ni fyddai prinder, ar 
wahân i wasanaethau arbenigol efallai. Byddai mwy o gyfle hefyd i ail-lunio darpariaeth 
ranbarthol i gyd-fynd yn well â'r blaenoriaethau a nodwyd yn Natganiad Sefyllfa 
Marchnad Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer y Gwasanaethau Gofal Preswyl a 
Maethu Plant (gweler isod).   
 
Mae data o'r Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant (CSSR) yn dangos bod 26 o 
gartrefi plant yng Ngorllewin Cymru ym mis Rhagfyr 2021 a oedd yn darparu uchafswm 
o 93 o leoedd (44 yn Sir Gaerfyrddin a 49 yn Sir Benfro a dim yng Ngheredigion). Mae'r 
mwyafrif helaeth o'r lleoedd hyn yn cael eu comisiynu gan awdurdodau lleol y tu allan i'r 
rhanbarth, ac o ganlyniad mae plant yn cael eu lleoli fwyfwy y tu allan i'r sir ac weithiau 
y tu allan i'r rhanbarth. Sir Benfro sydd â'r nifer uchaf o blant a leolir mewn gofal 
preswyl, ac er bod 11 o gartrefi sector annibynnol yn cynnig 43 o leoedd, ym mis 
Mawrth 2021 roedd 16 o blant mewn cartrefi plant y tu allan i'r sir. Sir Gaerfyrddin sydd 
â'r capasiti mewnol mwyaf (tair uned, gan gynnwys dwy sy'n darparu gofal seibiant) ond 
y nifer isaf o blant a leolir mewn gofal preswyl fel roedd hi ym mis Mawrth 2021. 
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Dengys data'r CSSR fod rhai lleoedd gwag mewn cartrefi plant yng Ngorllewin Cymru – 
cyfanswm o 12 ym mis Rhagfyr 2021 –  ond dylid cofio efallai na fydd y rhain yn addas i 
anghenion unigol plentyn sydd angen lleoliad. 
 
Lluniwyd Datganiad Sefyllfa ar y Farchnad (MPS) drafft ar gyfer Canolbarth a Gorllewin 
Cymru (gan gynnwys Powys) ar gyfer gofal preswyl a maethu plant. O ran gofal 
preswyl, mae'r drafft yn pwysleisio, yn ogystal â'r broblem nad yw capasiti lleol ar gael 
yn aml, fod bylchau hefyd yn y capasiti sy'n bodloni proffil anghenion plant sy'n derbyn 
gofal. Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

• Modelau gofal argyfwng lleol 

• Camu i lawr o Les Diogel 

• Cartrefi â modelau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chanlyniadau profedig 

• Cefnogaeth ar gyfer anghenion emosiynol ac iechyd meddwl  
 
Yn gyffredinol mae'r darlun hwn yn awgrymu bod angen ail-gydbwyso'r farchnad cartrefi 
gofal plant, yn ddaearyddol ac i sicrhau mynediad i gapasiti lleol, a hefyd i gyfateb y 
blaenoriaethau a nodwyd yn MPS Canolbarth a Gorllewin Cymru yn well.  Mae camau 
ar y gweill i fynd i'r afael â hyn fel y disgrifir isod. 
 

6.1.2 Ansawdd a Dewis 
Gan fod nifer y plant sy'n derbyn gofal yn cynyddu, ac angen yn aml eu lleoli ar frys neu 
gan fod argyfwng, mae'n anodd iawn paru lleoliadau ag anghenion unigol y plentyn. Po 
fwyaf pell yw'r lleoliad, y mwyaf anodd yw monitro ansawdd a goruchwylio gofal pob 
plentyn hyd yn oed os yw ansawdd cyffredinol y ddarpariaeth yn dda. 
 
Mae'r nifer fach o blant yn y rhanbarth y mae angen gofal preswyl arnynt ar hyn o bryd 
yn aml yn cael eu lleoli y tu allan i'w hardal eu hunain, yn Lloegr o bryd i'w gilydd, sy'n 
golygu bod cynnal perthnasoedd teuluol a chyfeillgarwch yn anos, neu gysylltiadau 
cymunedol ac addysgol. Ar gyfer siaradwyr Cymraeg, efallai na fydd lleoliadau'n diwallu 
eu hanghenion iaith asesedig, er eu bod yn diwallu eu hanghenion gofal a chymorth 
asesedig a chytunedig. 
 

6.1.3 Tueddiadau 
Mae'r cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn gofal yn duedd genedlaethol, er, fel y 
gwelsom, mae eithriadau gan gynnwys yn Sir Gaerfyrddin. Fodd bynnag, mae nifer y 
plant sy'n dechrau derbyn gofal bob blwyddyn yng Nghymru wedi bod yn gostwng ers 
2017. Mae hyn yn awgrymu bod plant, yn genedlaethol, yn derbyn gofal am fwy o 
amser ar gyfartaledd, gan fod cyfanswm y plant sy'n derbyn gofal ar unrhyw un adeg 
wedi parhau i gynyddu. 
 
Mae cartrefi plant modern yn tueddu i fod yn fach iawn – pedair ystafell wely fel arfer – 
ac yn darparu'n bennaf ar gyfer pobl yn eu harddegau ag anghenion cymhleth, sy'n aml 
yn arddangos ymddygiad peryglus ac weithiau heriol. 
 
Mae'r farchnad ar gyfer gofal plant wedi dod yn fater dadleuol, wrth i Lywodraeth Cymru 
ymrwymo i roi terfyn ar elw preifat mewn gofal plant yn nhymor nesaf y Senedd, fel yr 
argymhellwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru. Mae costau uchel lleoliadau hefyd wedi 
cael eu beirniadu'n eang. Mae'r adolygiad annibynnol cenedlaethol o ofal cymdeithasol 
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plant wedi tynnu sylw at y mater ac mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd 
(CMA) yn cynnal astudiaeth o'r farchnad. Mae adroddiad interim y CMA yn awgrymu 
bod y farchnad yn methu a chanfu fod darparwyr mawr yn gwneud elw uwch ar hyn o 
bryd nag a ddisgwylid mewn marchnad sy'n gweithio'n dda. Fodd bynnag, ni chanfu 
unrhyw dystiolaeth fod yr ansawdd yn waeth yn y sector annibynnol, ac awgrymai hefyd 
fod costau darparu gofal preswyl yn fewnol yn debyg i'r prisiau a delir gan awdurdodau 
lleol. Mae'r CMA o'r farn bod elw'n adlewyrchu gorbenion is, costau a chymarebau 
staffio o fewn y sector annibynnol.  
 

6.1.4 Heriau a Chyfleoedd 
Mae'r niferoedd cynyddol o blant sy'n derbyn gofal yn ei gwneud hi'n anodd lleoli plant 
yn briodol yng Ngheredigion a Sir Benfro ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n anodd 
iawn rhagweld tueddiadau yn y dyfodol gan fod y ffactorau sy'n sbarduno amrywiadau 
yn nifer y plant sy'n derbyn gofal yn gymhleth ac nid ydynt yn cael eu deall yn llawn. 
Mae comisiynu gwasanaethau arbenigol ar gyfer niferoedd isel ond amrywiol o 
unigolion (e.e. lleoliadau rhiant a phlentyn neu gamu i lawr o CAMHS Haen 4) yn heriol 
yn ei hanfod ac mae'n un rheswm pam mae cynghorau wedi tueddu i ddibynnu ar 
leoliadau prynu ar hap yn y sector annibynnol. Gall cydweithredu rhanbarthol helpu i 
liniaru hyn. 
 
Nid yw'n hysbys eto pryd, na sut, fydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu ei chynigion i 
waredu elw preifat o ofal plant. Mae hyn eisoes yn achosi ansicrwydd yn y farchnad (fel 
y cyfeiriwyd ato yng nghyflwyniad Consortiwm Comisiynu Plant Cymru i astudiaeth yr 
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd ar farchnadoedd gofal plant) ac fe'i 
hamlygwyd fel pryder yn yr arolwg i ddarparwyr, gyda dau ymatebydd yn dweud y 
byddent fel arall wedi ystyried ehangu yn y rhanbarth. Mae hyn yn debygol o barhau 
hyd nes y caiff y cynigion eu cwblhau ac mae'n amlwg bod risg sylweddol y bydd 
darpariaeth yn cael ei cholli os na chaiff y cyfnod pontio ei reoli'n ddidrafferth. 
 
Mae recriwtio a chadw yn her a rennir ar draws gofal cymdeithasol ac mae'n berthnasol 
i ddarpariaeth fewnol ac annibynnol. Mae'r pandemig wedi gwaethygu'r prinder llafurlu 
ar draws yr economi ac mae gofal cymdeithasol yn cystadlu â sectorau eraill sy'n gallu 
cynnig cyflogau tebyg neu well am waith llai heriol. 
 
Ni ellir rhagweld effaith hirdymor y pandemig parhaus ar lesiant plant a phobl ifanc, ac 
felly ni ellir rhagweld maint a math y gwasanaethau y gallai fod eu hangen arnynt yn 
hyderus ar hyn o bryd. 
 
Mae cyfle i rannu ac adeiladu ar arfer gorau yn y rhanbarth gyda Sir Gaerfyrddin yn 
llwyddo i leihau'r angen i blant dderbyn gofal oddi wrth eu teuluoedd, yn erbyn y duedd 
genedlaethol. Mae'r agenda ail-gydbwyso yn cynnig cyfleoedd ochr yn ochr â risgiau ac 
mae eisoes yn rhoi hwb i gydweithredu rhanbarthol. 
 

6.1.5 Effaith Comisiynu 
Am y rhesymau a esboniwyd, mae awdurdodau lleol wedi tueddu i ddibynnu ar brynu 
lleoliadau ar hap. Mae ffactorau eraill yn cynnwys y gydnabyddiaeth bod cartrefi plant 
yn wasanaethau anodd i'w rheoli'n dda a bod ganddynt risgiau sylweddol, a 'chostau' 
uwch contractau cyflogaeth awdurdodau lleol. Mae prynu ar hap, er ei fod yn 
ddealladwy, wedi arwain at y sefyllfa bresennol lle mae awdurdodau lleol yn teimlo nad 

Tudalen 262

mailto:ipc@brookes.ac.uk


Error! Reference source not found. Chwefror 2022 

  
ipc@brookes.ac.uk                                                                                                                                                   25 

oes ganddynt ddylanwad dros y farchnad ac mae darpariaeth leol yn aml yn cael ei 
phrynu gan awdurdodau o rannau eraill o'r wlad neu'r DU. 
 
Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi dechrau mynd i'r afael â'r materion hyn 
drwy ddatblygu cynigion ar gyfer capasiti mewnol ychwanegol. Gwnaed cais 
llwyddiannus am gyllid gan Lywodraeth Cymru, a oedd yn cynnig hwb rhanbarthol gyda 
darpariaeth 'cam-i-lawr' leol. Roedd gwaith pellach yn cwestiynu dichonoldeb model yr 
hwb ond mae cynlluniau ar gyfer darpariaeth leol yn cael eu datblygu ym mhob un o'r 
tair sir. 
 

6.1.6 Problemau ac Argymhellion  
 

• Nid yw'r farchnad ar gyfer cartrefi plant yn gweithio'n dda yn genedlaethol nac yn 
rhanbarthol. Ar hyn o bryd, nid oes digon o leoedd ar gael i blant yn eu hardaloedd 
lleol. 

• Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod nod radical o waredu elw preifat o'r farchnad 
ond nid yw eto wedi nodi'r mecanwaith na'r amserlen, gan greu ansicrwydd i 
ddarparwyr a chomisiynwyr. 

• Bydd angen newid sylweddol tuag at ddarpariaeth fewnol neu drydydd sector dros 
y degawd nesaf i fodloni'r newid polisi (a lliniaru risgiau posibl mwy o leoliadau 'y 
tu allan i'r sir'). 

• Bydd hyn yn gofyn am gyllid refeniw a buddsoddiad cyfalaf. 

• Fel ymateb tymor byr i ganolig - archwilio comisiynu darpariaeth annibynnol yn 
wahanol gyda mwy o ddefnydd o gontractau bloc 'meddal'. Fodd bynnag, byddai 
angen i delerau contractau fod yn ddeniadol i ddarparwyr (yn enwedig ar gyfer 
lleoedd gwag) a byddai angen symud o'r ddarpariaeth bresennol i gontract yn 
ofalus ac yn raddol, gan osgoi gorfod symud plant yn ddiangen. 

• Ochr yn ochr â hyn, mae buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol ac ar ffiniau gofal  
seiliedig ar dystiolaeth er mwyn lleihau'n ddiogel yr angen i blant dderbyn gofal yn  
gallu helpu i wella'r dewis o leoliadau a'r canlyniadau i blant a phobl ifanc. 
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6.2 Maethu 

Mae'r mwyafrif helaeth o blant sy'n derbyn gofal yn byw gyda gofalwyr maeth, gan 
gynnwys gofalwyr cysylltiedig neu ofalwyr sy'n berthnasau. Mae'r rhan fwyaf o ofalwyr 
maeth yn cael eu recriwtio a'u cefnogi gan awdurdodau lleol ond mae yna hefyd 
Asiantaethau Maethu Annibynnol (IFA) sy'n recriwtio ac yn cymeradwyo gofalwyr ac yn 
cynnig lleoliadau i awdurdodau lleol. Mae'r rhan fwyaf o Asiantaethau Maethu 
Annibynnol yn y sector annibynnol ond mae rhai yn cael eu gweithredu ar sail nid er elw 
gan elusennau a mentrau cymdeithasol. O'r 460 o blant sy'n derbyn gofal gan 
gynghorau Gorllewin Cymru, ym mis Mawrth 2021, roedd 350 (76%) yn derbyn gofal 
mewn gofal maeth, gan gynnwys 38 (8%) mewn lleoliadau IFA. 
 

6.2.1 Digonolrwydd 
Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi bod yn cynyddu'n rhanbarthol ac yn 
genedlaethol. O ganlyniad, mae wedi mynd yn anos lleoli plant yn lleol. Mae data o'r 
Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant (CSSR) yn dangos mai nid  capasiti yw'r 
broblem bennaf, ond yn hytrach bod llawer o leoliadau maethu yng Ngorllewin Cymru 
yn cael eu prynu gan awdurdodau y tu allan i'r rhanbarth. Ym mis Rhagfyr 2021 roedd 
cyfanswm o 704 o leoedd maethu yng Ngorllewin Cymru ar draws 354 o aelwydydd, 
llawer mwy o leoedd na'r 350 o blant oedd wedi'u lleoli mewn gofal maeth ym mis 
Mawrth. Gofalwyr awdurdod lleol yw ychydig dros hanner y lleoliadau maeth, ac mae 
45% yn lleoliadau IFA. Dim ond llond llaw o'r lleoliadau IFA sy'n cael eu darparu gan 
ddarparwyr y trydydd sector (<2% o gyfanswm y lleoliadau maethu yng Ngorllewin 
Cymru). 
 
Mae lleoliadau IFA yn cynnig dewis, ac weithiau'n diwallu anghenion arbenigol, megis 
lleoliadau rhiant a phlentyn ond, yn absenoldeb contractau bloc, byddant yn aml yn cael 
eu prynu gan awdurdodau y tu allan i'r rhanbarth. 
 
Mae'r anhawster cynyddol a geir i ddod o hyd i leoliadau yn amlwg mewn mwyfwy  o 
leoliadau IFA a chynnydd yn nifer y plant a leolir y tu allan i'r sir. Ym mis Mawrth 2021, 
roedd 38 o blant wedi'u lleoli gydag IFAs o gymharu ag 13 ym mis Mawrth 2018, tra bo 
34 o blant wedi'u lleoli gyda gofalwyr maeth y tu allan i'r sir ym mis Mawrth 2021, o 
gymharu â 29 ym mis Mawrth 2018. Roedd pump o'r Lleoliadau hyn y tu allan i'r 
rhanbarth. 
 
Fodd bynnag, mae gwahaniaethau pwysig rhwng siroedd, gyda Cheredigion a Sir 
Benfro ill dau'n gweld cynnydd sydyn yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, tra bo 
gostyngiad yn Sir Gaerfyrddin.  
 
Mae Sir Benfro wedi llwyddo i gynyddu nifer yr aelwydydd maethu 'mewnol' a'r lleoedd 
sydd ar gael dros y pedair blynedd diwethaf, (gall gofalwyr gael eu cymeradwyo i ofalu 
am fwy nag un plentyn), ond mae capasiti mewnol wedi gostwng yng Ngheredigion a Sir 
Gaerfyrddin dros yr un cyfnod.  
 
Mae'r CSSR hefyd yn cofnodi lleoedd gwag. Ym mis Rhagfyr 2021 roedd 36 o leoedd 
maethu gwag ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru (gan gynnwys Powys) neu 4.1% 
o gyfanswm y lleoedd. Mae hyn ychydig yn uwch na'r gyfradd genedlaethol o 3.9% o 
leoedd gwag ond mae'n awgrymu marchnad dynn, yn enwedig pan ystyriwch na fydd 
llawer o'r lleoedd gwag hyn yn briodol ar gyfer plentyn unigol sydd angen lleoliad, er 
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enghraifft oherwydd eu bod ar gyfer grŵp oedran gwahanol neu am fod ganddynt 
anghenion ychwanegol. 
 
Mae Datganiad Sefyllfa drafft y Farchnad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 
pwysleisio, er bod maethu mewnol yn gyffredinol yn gallu diwallu anghenion y rhan 
fwyaf o blant, fod angen rhagor o leoliadau maeth arbenigol, gan gynnwys: 
 

• Lleoliadau ar gyfer pobl ifanc sydd wedi profi trawma sylweddol ac efallai'n 
arddangos ymddygiadau risg lluosog gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, risg o 
gamfanteisio'n rhywiol ar blant, gwneud penderfyniadau gwael a rhedeg i ffwrdd.  

• Plant ag awtistiaeth ac anableddau dysgu sylweddol  

• Lleoliadau rhiant a phlentyn; a  

• Gofalwyr maeth sy'n gallu siarad Cymraeg.  
 
At ei gilydd, mae digon o leoliadau maeth ar draws Gorllewin Cymru ond nid yw'r rhain i 
gyd ar gael i awdurdodau Gorllewin Cymru ac weithiau nid yw diwallu anghenion 
penodol yn agos at gartref plentyn yn bosibl. Os bydd y galw'n parhau i gynyddu (yn 
rhanbarthol a/neu'n genedlaethol) bydd dod o hyd i leoliadau sy'n cyfateb i anghenion 
plant yn dod yn fwyfwy anodd. 
 

6.2.2 Ansawdd a Dewis 
Mae ansawdd y gofal a ddarperir gan ofalwyr maeth, boed yn awdurdod lleol neu'n IFA, 
yn uchel13 ar y cyfan, ond po leiaf o leoedd gwag sydd, po anoddaf yw paru plant yn 
briodol â lleoliadau. Mae lleoliadau pell hefyd yn ei gwneud hi'n anoddach cynnal 
perthnasoedd a sicrhau parhad addysg a gofal iechyd, tra bo anghenion unigol, yn 
cynnwys gofal drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, ddim yn cael eu diwallu o bosibl. I'r 
mwyafrif helaeth o blant, bydd y lleoliad gorau felly yn lleol i'w hardal gartref.  
 
Mae sawl gwaith mae plant yn newid lleoliad yn ddangosydd pwysig o ansawdd, ac 
mae symud yn aml yn gysylltiedig â chanlyniadau hirdymor gwaeth. Yn 2021 roedd 
cyfran y plant oedd yn symud 3 gwaith neu fwy yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol 
yn Sir Benfro a Cheredigion, ond yn is na'r cyfartaledd yn Sir Gaerfyrddin, yn gyson â'r 
galw sydd ar y siroedd.  
 

6.2.3 Tueddiadau 
Mae'r cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru yn duedd hirdymor, 
gyda'r niferoedd yn cynyddu'n raddol o 4195 yn 2003 i 7265 yn 2021: 73% o gynnydd. 
Byddai hyn wedi rhoi straen ar y farchnad leol ar gyfer lleoliadau gofal, hyd yn oed pe 
na bai'r rhanbarth ei hun wedi gweld cynnydd. Sir Gaerfyrddin, fel y gwelsom, yw un o'r 
pedwar awdurdod yng Nghymru lle bu gostyngiad yn erbyn y duedd hon, ond mae 
Ceredigion a Sir Benfro wedi gweld cynnydd.  
 
Mae cynnydd yng nghyfran y plant sy'n derbyn gofal gan berthnasau neu ffrindiau yn 
duedd genedlaethol hirdymor arall a adlewyrchir mewn data lleol. Gall hyn helpu i 
liniaru'r prinder lleoliadau lleol. 
 

 
13Er enghraifft, ni chanfu adroddiad interim y CMA unrhyw dystiolaeth o wahaniaethau mewn ansawdd 
rhwng gofalwyr awdurdodau lleol ac IFA   
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Mae nod polisi datganedig Llywodraeth Cymru o waredu elw preifat o ofal plant yn ystod 
tymor nesaf y Senedd yn effeithio ar y rhan fwyaf o Asiantaethau Maethu Annibynnol. 
Maent hefyd yn dod o fewn cwmpas ymchwiliad yr Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd (CMA) sy'n cwmpasu Cymru, Lloegr a'r Alban. Canfu adroddiad interim 
y CMA fod yr IFAs mwyaf yn gwneud mwy o elw na fyddid yn ei ddisgwyl mewn 
marchnad sy'n gweithio'n dda, gan awgrymu bod rhwystrau i fynediad. Hefyd, yn 
amodol ar gadarnhad, daeth yr adroddiad i'r casgliad bod cost prynu lleoliadau IFA i 
awdurdodau lleol yn gyffredinol uwch na chostau eu darparu'n fewnol, hyd yn oed o 
ystyried gorbenion yr awdurdod lleol.  
 

6.2.4 Heriau a Chyfleoedd 
Gyda'r galw presennol, o fewn y rhanbarth a thu hwnt, mae'n fwyfwy anodd paru plant â 
lleoliadau lleol priodol. Heb gamau lliniaru, bydd hyn yn niweidiol i blant a bydd yn gweld 
pwysau parhaus ar gyllidebau.  
 
Mae recriwtio gofalwyr maeth yn her barhaus sy'n cael ei dwysáu gan y gostyngiad yn y 
boblogaeth o oedran gweithio ledled y rhanbarth. Mae argaeledd a chost tai yn rhwystr 
arall, gan fod angen digon o le yn amlwg ar ofalwyr maeth i gynnig cartref i blant. Gall 
mentrau i gynyddu cyflenwad y tai fforddiadwy i deuluoedd, megis rhaglenni adeiladu tai 
cyngor ledled y rhanbarth, helpu i fynd i'r afael â hyn. 
 
Mae llwyddiant Sir Benfro o ran recriwtio gofalwyr a Sir Gaerfyrddin o ran lleihau nifer y 
plant sy'n derbyn gofal yn dangos bod arfer da ar draws y rhanbarth i'w rannu ac i 
adeiladu arno. 
 
Mae'r agenda 'ail-gydbwyso', yn enwedig y cynigion i waredu elw, yn cyflwyno risgiau a 
chyfleoedd i'r rhanbarth. Yn dibynnu ar yr amseru a pha mor dda y caiff y cyfnod pontio 
ei reoli, mae perygl y bydd rhai lleoliadau a pheth arbenigedd yn cael eu colli, gan y 
gallai fod yn well gan rai gofalwyr roi'r gorau i faethu yn hytrach na newid asiantaeth. Ar 
y llaw arall, os yw'r newid yn cael ei reoli'n dda, mae potensial i gynyddu'r gronfa o 
ofalwyr lleol a sicrhau bod y lleoliadau hynny ar gael i blant Gorllewin Cymru. 
 
Mae effaith hirdymor y pandemig parhaus ar faethu yn ansicr iawn. Mae rhywfaint o 
dystiolaeth y gallai pobl gael eu denu'n fwy at faethu ar ôl ail-werthuso eu bywydau a'u 
hagwedd at gyflogaeth a chymudo. Rhoddodd y pandemig fod i gynnydd mewn 
gwirfoddoli a gweithredu cymunedol, ond ar y llaw arall gallai atal eraill rhag cynnig 
lleoliadau, yn enwedig ar sail tymor byr neu seibiant.  
 
Effaith bosibl y pandemig ar blant fydd llesiant emosiynol a meddyliol gwaeth, a fydd yn 
ei dro yn golygu bod angen hyd yn oed mwy o gymorth ar blant y mae angen gofal 
arnynt oddi cartref. Gallai hyn waethygu'r tueddiadau presennol tuag at blant yn 
arddangos anghenion mwy cymhleth a heriol, gan gynnwys materion iechyd meddwl 
acíwt, awtistiaeth a hunan-niwed. 
 

6.2.5 Effaith Comisiynu 
Cafwyd nifer o fentrau cenedlaethol a rhanbarthol i gefnogi'r gwaith o gomisiynu 
lleoliadau plant yn effeithiol. Mae'r rhain yn cynnwys y Fframwaith14 Maethu 

 
14Adroddiad Terfynol 2018-21 y Fframwaith Maethu Cenedlaethol  
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Cenedlaethol a Chonsortiwm Comisiynu Plant Cymru (4Cs), offeryn canfod lleoliadau: 
yr Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant (CCSR).  
 
Un mater a godir yn aml gan ddarparwyr yw diffyg eglurder gan gomisiynwyr ynghylch 
lefel amcanestynedig y galw a'r math o wasanaethau sydd eu hangen. Dylai Datganiad 
Sefyllfa'r Farchnad a'r MSR hwn helpu i fynd i'r afael â hynny ond mae ymgysylltu a 
deialog parhaus â darparwyr yn hanfodol. 
 
Mae'r 4Cs yn ffynhonnell bwysig o arbenigedd mewn comisiynu lleoliadau ac mae'r 
CSSR, pan gaiff ei ddefnyddio'n llawn gan awdurdodau lleol, yn darparu gwybodaeth 
ddefnyddiol i gomisiynwyr a darparwyr. 
 

6.2.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Mae nifer cynyddol y plant sy'n derbyn gofal yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yn 
ei gwneud yn anos lleoli plant 

• Mae cryn ansicrwydd yn y farchnad gyda'r ymrwymiad i waredu darpariaeth 'er 
elw' ac effaith y pandemig 

• Y cyfyngiad pennaf yw recriwtio digon o ofalwyr maeth sydd â'r sgiliau a'r 
cymhelliant i ofalu am blant a phobl ifanc sydd fel arfer wedi profi trawma a 
thrallod sylweddol 

• Gall capasiti mewnol helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn.  Mae ymgyrchoedd 
recriwtio ar eu pennau eu hunain yn aml yn aneffeithiol ac mae ganddynt 
gyfraddau trosi isel. Mae adolygu a lle bo angen, gwella cyfanswm y cynnig i 
ofalwyr maeth yn fwy tebygol o lwyddo. Mae elfennau anariannol fel cymorth a 
hyfforddiant y tu allan i oriau yn hynod bwysig. Mae'n werth archwilio'r model 
Mockingbird, sy'n grwpio gofalwyr i roi cydgefnogaeth i'w gilydd  

• Ochr yn ochr â chynyddu capasiti mewnol, mae ymgysylltu â darparwyr IFA sy'n 
cynnig lleoliadau yng Ngorllewin Cymru yn hanfodol, er mwyn dechrau cynllunio ar 
gyfer y newid tebygol i fodel nid-er-elw, a manteisio i'r eithaf ar gapasiti lleol ar 
gyfer plant Gorllewin Cymru. Bydd angen modelau comisiynu gwahanol – fel 
contractau bloc "meddal" a phartneriaethau cryfach, neu fel arall ni fydd gan IFAs 
fawr o gymhelliant i deilwra eu cynnig i ofynion lleol. 

• Gall buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol, seibiant ac ar ffiniau gofal helpu i 
leihau'r angen i blant dderbyn gofal i ffwrdd o'u teuluoedd. Mae arfer da yn y 
rhanbarth i'w rannau ac i'w ddefnyddio'n sylfaen.  
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6.3 Gwasanaethau Mabwysiadu 

Mae mabwysiadu yn darparu teuluoedd parhaol i blant na allant fyw'n ddiogel gyda'u 
teuluoedd biolegol. Mae'n wasanaeth hanfodol sy'n cael effaith gydol oes ond yn un 
sydd ei angen ar nifer fach o blant yn unig. Ers 2014, darparwyd gwasanaethau 
mabwysiadu yng Nghymru ar sail ranbarthol, gan gynnwys gan Mabwysiadu Canolbarth 
a Gorllewin Cymru (sy'n cynnwys Powys), gyda chymorth y Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol (NAS) ac mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac asiantaethau 
mabwysiadu gwirfoddol.  Nid oes unrhyw gyfranogiad gan y sector annibynnol felly nid 
oes marchnad mewn gwirionedd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yn yr un modd ag 
y mae marchnad ar gyfer sectorau eraill e.e. gofal preswyl. Fodd bynnag, mae 
argaeledd ac ansawdd gwasanaethau mabwysiadu yn effeithio ar y galw am 
wasanaethau eraill i blant sy'n derbyn gofal, ac i'r gwrthwyneb.  
 

6.3.1 Digonolrwydd 
Ar unrhyw un adeg mae nifer y plant sy'n mynd drwy'r broses fabwysiadu yng 
Ngorllewin Cymru yn fach. Ym mis Mawrth 2021 roedd llai nag 20 o blant wedi'u rhoi i'w 
mabwysiadu yn nhair sir Gorllewin Cymru (nid yw data cenedlaethol yn nodi'r union 
nifer ar gyfer Ceredigion gan ei fod yn llai na 5). Ers 2016 mae'r niferoedd wedi amrywio 
rhwng tua 15 a 30. 
 
Mae recriwtio digon o fabwysiadwyr wedi bod yn her hirdymor yn genedlaethol ac yn 
rhanbarthol, ac mae'n dal yn anodd dod o hyd i ofalwyr mabwysiadol sy'n gweddu'n 
dda, yn enwedig ar gyfer plant hŷn, grwpiau o frodyr a chwiorydd a phlant ag anghenion 
neu anableddau ychwanegol. 
 

6.3.2 Ansawdd a Dewis 
Mae'r canlyniadau i blant sy'n cael eu mabwysiadu yn gadarnhaol ar y cyfan ond gall y 
broses o asesu gofalwyr a pharu a lleoli plant fod yn hirfaith ac mae ffocws ar leihau 
oedi. Prin fu'r cynnydd yn genedlaethol o ran lleihau'r amser o fynediad i ofal i 
fabwysiadu, gyda'r broses yn cymryd tua 800 diwrnod ar gyfartaledd dros y 
blynyddoedd diwethaf. Yn 2021 cynyddodd hyn i 854 diwrnod, o bosibl oherwydd effaith 
y pandemig ar amserlenni. 
 
Mae Comisiynwyr wedi nodi, os na ellir clustnodi lleoliad yn y rhanbarth, y bydd chwiliad 
yn cael ei wneud drwy Gofrestr Mabwysiadu Cymru. Mae'n bosibl bod y mabwysiadwyr 
hynny wedi'u cymeradwyo gan Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol, gwasanaeth 
mabwysiadu rhanbarthol arall, neu asiantaeth fabwysiadu yn Lloegr. Defnyddir y cynllun 
Mabwysiadu Gyda'n Gilydd lle mae gan blant anghenion cymhleth iawn.  
 
Mae cydnabyddiaeth gynyddol bod angen cymorth cyson a pharhaus ar deuluoedd sy'n 
mabwysiadu. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr IPC werthusiad o Fframwaith Cymorth 
Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru, a gyflwynwyd yn 2017 i fynd i'r afael â bylchau yn y 
cymorth. Nododd hyn gynnydd sylweddol ond mae hefyd yn cefnogi bylchau gan 
gynnwys ar gyfer plant hŷn ag anghenion mwy cymhleth, gan gynnwys y rhai sy'n 
pontio i fod yn oedolion. 
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6.3.3 Tueddiadau 
Y duedd hirdymor fu gostyngiad yn oedran cyfartalog plant a fabwysiadwyd yng 
Nghymru, o 61 mis yn 2003, i 37 mis yn 2021. Mae'n debyg bod hyn o achos 
penderfyniadau mwy amserol a mwy o ddefnydd o gynllunio cydamserol mewn 
achosion gofal. Roedd y rhan fwyaf o'r plant a fabwysiadwyd yng Nghymru rhwng 1 a 4 
oed (84%).  
 
Mae’r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau mabwysiadu. Yn 
genedlaethol, bu cynnydd o 23% yn nifer yr ymholiadau cychwynnol, ac 20% yn yr 
asesiadau mabwysiadwyr oedd yn dechrau, gan adlewyrchu o bosibl y cynnydd mewn 
anhunanoldeb a gwirfoddoli a welwyd yn ystod y pandemig, a'r cyfle i bobl ailasesu eu 
blaenoriaethau a'u ffyrdd o fyw. Fodd bynnag, roedd ymarferoldeb cwblhau asesiadau 
yng nghanol cyfyngiadau Covid yn golygu bod llai o fabwysiadwyr yn cael eu 
cymeradwyo, gyda gostyngiad o 8% yn genedlaethol.  Mae'n ansicr iawn a fydd y 
diddordeb cynyddol mewn mabwysiadu yn parhau. 
 
Mae'r pandemig hefyd yn debygol o gael effaith andwyol ar lesiant emosiynol a 
meddyliol plant a phobl ifanc. Gallai hyn o bosibl waethygu tueddiadau presennol plant 
sy'n arddangos anghenion mwy cymhleth, yn aml oherwydd problemau iechyd meddwl. 
Canfu'r gwerthusiad IPC a grybwyllir uchod fod gan blant wedi'u mabwysiadu lawer 
mwy  
o anawsterau, fel y mesurir yn yr Holiadur Cryfderau ac Anawsterau (SDQ),  
na sampl arferol o blant Prydeinig.   
 

6.3.4 Heriau a Chyfleoedd 
Yr her sylfaenol o hyd yw recriwtio cronfa ddigonol o deuluoedd sy'n mabwysiadu i 
sicrhau y gellir paru plant yn dda, ac y gellir diwallu eu hanghenion unigol, gan gynnwys 
i lawer, y cyfle i dyfu lan mewn teulu sy'n siarad Cymraeg. 
 
Yn y cyd-destun hwn, mae'r pandemig yn cynnig cyfleoedd a heriau.  Efallai bydd mwy 
o bobl yn cael eu denu i fabwysiadu mewn byd lle mae gwaith yn gynyddol hyblyg, ond 
cyn belled â bod y pandemig yn parhau gall fod heriau ac oedi i brosesau asesu. 
 

6.3.5 Effaith Comisiynu 
Mae datblygu gwasanaethau rhanbarthol wedi sicrhau bod sgiliau arbenigol ar gael i 
awdurdodau a fyddai fel arall yn gweithio gyda dim ond llond llaw o blant y mae angen 
eu mabwysiadu ar unrhyw un adeg. Maent hefyd yn helpu i sicrhau cysondeb ac 
ansawdd wrth asesu a pharu. 
 

6.3.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Bydd gwella'r cymorth i deuluoedd sy'n mabwysiadu o fudd i blant a hefyd yn 
lleihau'r risg o leoliadau mabwysiadu yn methu. Efallai mai dyma'r ffordd orau o 
hyrwyddo recriwtio mabwysiadwyr oherwydd, fel maethu, siarad yn gadarnhaol am 
y peth yw'r dull recriwtio mwyaf effeithiol o bell ffordd.  

• Dylai Gorllewin Cymru ystyried argymhellion y gwerthusiad cenedlaethol o 
gymorth mabwysiadu, sef: 
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• Bod pob plentyn sy'n cael ei fabwysiadu yn cael y math iawn o gymorth a sylw 
mewn ysgolion neu golegau, lle maent yn aml yn ei chael hi'n anodd, yn aml 
yn fwy felly nag yn y cartref. 

• Bod mynediad cyson i deuluoedd at fathau gwerthfawr o gymorth wedi'i 
dargedu ar draws pob rhanbarth a / neu asiantaethau cymorth, yn enwedig y 
rhai sy'n gallu darparu cymorth therapiwtig neu seicolegol 'cyfnod cynnar' 
effeithiol cyn i deuluoedd gyrraedd argyfwng, hefyd cyngor rhagweithiol am 
gyswllt â theuluoedd biolegol a gwaith stori bywyd therapiwtig o ansawdd da. 

• Mwy o fynediad cyffredinol at gymorth arbenigol wedi'i dargedu lle mae ei 
angen ar deuluoedd sy'n mabwysiadu ledled Cymru, gan gynnwys ar gyfer 
plant hŷn neu bobl ifanc ag anghenion cymhleth, ac ar gyfer y plant hynny a 
allai fod â chyflyrau niwro-ddatblygiadol ac mae angen eu harchwilio a'u 
cefnogi ymhellach.  

 

6.4 Llety Diogel 

Mae llety diogel yn ddarpariaeth arbenigol dros ben, ac mae'r defnydd ohono'n cael ei 
reoli'n briodol gan fframwaith cyfreithiol tynn i sicrhau mai dim ond pan fo hynny'n gwbl 
angenrheidiol y caiff plant eu rhoi mewn amgylcheddau sydd wedi'u cloi ac am gyfnod 
mor fyr â phosibl. Gellid ond defnyddio llety diogel er lles plentyn, yn hytrach na mewn 
achosion troseddol, gyda'r awdurdodiad llys angenrheidiol, er mwyn sicrhau diogelwch 
y plentyn neu eraill. 
 

6.4.1 Digonolrwydd 
Dim ond un uned ddiogel i blant sydd yng Nghymru: Hillside Secure Children’s Home 
yng Nghastell-nedd, sydd ag uchafswm o 22 o leoedd. Rhennir lleoedd yn Hillside 
rhwng y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, ar gyfer lleoliadau oherwydd troseddu, ac 
awdurdodau lleol Cymru at ddibenion llesiant. Fel arfer dim ond un neu ddau leoliad 
diogel y flwyddyn sydd eu hangen ar Orllewin Cymru, ac mewn rhai blynyddoedd, dim. 
 
Gan fod cyn lleied o unedau diogel (mae ychydig yn Lloegr hefyd), maent yn tueddu i 
gael eu defnyddio'n genedlaethol a gall fod yn anodd dod o hyd i le pan fydd angen. 
Mae'r broblem gomisiynu hon yn un genedlaethol, ac nid yw'n rhywbeth y gellir mynd i'r 
afael ag ef yn iawn ar lefel ranbarthol.  
 
Oherwydd eu natur, bydd lleoliadau diogel fel arfer yn bell o gartref y plentyn, a byddant 
felly bob amser, os nad oes lleoedd gwag yng nghartref diogel Castell-nedd. 
 

6.4.2 Ansawdd a Dewis 
Mae Hillside Secure Children's Home yn cael ei arolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru a 
chan Estyn ar gyfer y ddarpariaeth addysg ar y safle. 
 
O gofio mai dim ond un ddarpariaeth o'r math hwn sydd, mae'n amlwg bod diffyg dewis 
o ddarpariaeth ac os oedd unrhyw bryderon ynghylch ansawdd, yr unig ddewisiadau 
eraill oedd yn Lloegr. Mae hyn yn amlwg yn peri risg ar lefel genedlaethol pe bai unrhyw 
broblemau'n codi yn Hillside neu os na fydd lleoedd ar gael am unrhyw reswm. 
 
Mae'r ffaith bod yr uned yn gymharol agos i'r rhanbarth yn fuddiol. 
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6.4.3 Tueddiadau 
Mae nifer y plant sydd angen llety diogel yn fach a'r disgwyl yw bydd hynny'n parhau.  
 

6.4.4 Heriau a Chyfleoedd 
Mae'n anodd iawn sicrhau bod digon o'r math hwn o ddarpariaeth yn ôl yr angen ar 
unrhyw un adeg, o gofio bod nifer y plant sydd ei angen mor fach. Mae llety diogel yn 
gostus ac yn anodd ei ddarparu ac mae'n anodd recriwtio a chadw staff medrus sy'n 
barod i weithio mewn amgylchedd heriol. 
 
I Gymru, mae cael un uned yn unig yn achosi risgiau sylweddol, ac mae'n golygu y 
bydd lleoedd fel arfer ymhell o gartref, ac weithiau ddim ar gael yng Nghymru pan fydd 
eu hangen ar blant. 
 

6.4.5 Effaith Comisiynu 
Mae comisiynu llety diogel yn gyfrifoldeb cenedlaethol. 
 

6.4.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Ar yr adegau prin pan fydd plentyn o Orllewin Cymru angen llety diogel, efallai na 
fydd ar gael yng Nghymru gan mai dim ond un uned ddiogel sydd ar gael.  

• Dylid rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru os oes pryderon ynghylch digonolrwydd 
llety diogel. 

 

6.5 Canolfannau Preswyl i Deuluoedd 

Mae canolfannau preswyl i deuluoedd yn wasanaeth arbenigol iawn arall nad oes gofyn 
amdano'n aml gan awdurdodau lleol yng Ngorllewin Cymru. Maent yn darparu 
asesiadau ac ymyriadau therapiwtig i deuluoedd, fel arfer yng nghyd-destun achosion 
gofal lle credir bod risgiau sylweddol i'r plentyn neu'r plant, y mae angen eu monitro'n 
agos iawn. 
 

6.5.1 Digonolrwydd 
Dim ond dwy ganolfan breswyl i deuluoedd sydd yng Nghymru gyfan, ac mae un wedi 
ailagor yn ddiweddar ar ôl bod ar gau. Nid yw'r naill na'r llall yng Ngorllewin Cymru. 
 
Anaml y mae angen lleoliadau mewn canolfannau preswyl i deuluoedd ond mae 
lleoliadau achlysurol gan awdurdodau Gorllewin Cymru, gan gynnwys un yn ddiweddar. 
Yn gyffredinol, mae lleoliadau maethu rhiant a phlentyn yn aml yn cael eu ffafrio a 
gallant ddarparu asesiad mewn 'lleoliad mwy naturiol’. Fodd bynnag, mae lleoliadau 
rhiant a phlentyn yn brin ac yn un o'r blaenoriaethau a nodwyd yn MPS drafft 
Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer gofal preswyl a maethu plant.  
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6.5.2 Ansawdd a dewis 
Gyda dim ond dwy ganolfan yn genedlaethol, mae'n amlwg nad oes llawer o ddewis, a 
bydd unrhyw leoliadau bob amser y tu allan i'r rhanbarth. 
 

6.5.3 Tueddiadau 
Yn genedlaethol, bu newid i ffwrdd o fodelau asesu preswyl tuag at faethu rhiant a 
phlentyn. Caiff hyn ei adlewyrchu ym mhrinder y ddarpariaeth. Mae'r defnydd o 
ganolfannau preswyl i deuluoedd yn dibynnu i raddau helaeth ar ganfyddiadau'r 
llysoedd o'u gwerth. 
 

6.5.4 Heriau a Chyfleoedd 
Heriol yw comisiynu gwasanaethau sy'n cael eu defnyddio'n anaml ond sy'n bwysig, fel 
canolfannau preswyl i deuluoedd. Mae'r ffaith mai dim ond dwy ganolfan o'r fath sydd 
yng Nghymru yn golygu efallai na fydd lleoedd ar gael pan fydd eu hangen. 
 
Gall maethu rhiant a phlentyn gynnig dewis arall, er mae'n bwysig cydnabod ei fod yn 
wasanaeth gwahanol ac efallai na fydd yn briodol. Gall comisiynu darpariaeth faethu 
rhiant a phlentyn ranbarthol neu ei datblygu'n fewnol liniaru risgiau a darparu 
dewisiadau eraill mwy lleol a chost-effeithiol. 
 

6.5.5 Effaith Comisiynu 
Mae prynu lleoedd achlysurol ar hap pan fo eu hangen yn osgoi ymrwymo adnoddau i 
ddarpariaeth nad oes ei hangen o bosibl. Fodd bynnag, mae yn golygu bod costau'n 
debygol o fod yn uchel pan fydd eu hangen, a bydd lleoliadau'n bell ac o bosibl y tu 
allan i Gymru. 
 

6.5.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Nid oes digon o angen am leoliadau preswyl i deuluoedd i gyfiawnhau comisiynu 
darpariaeth ranbarthol benodol. 

• Bydd cynyddu capasiti maethu rhiant a phlentyn rhanbarthol, naill ai'n fewnol neu 
wedi'i gomisiynu gan IFA, yn golygu bod asesiadau preswyl hyd yn oed yn fwy 
prin, a byddai'n darparu capasiti lleol y mae gan gomisiynwyr lawer mwy o 
ddylanwad drosto o ran cost ac ansawdd. 

 

6.6 Gwasanaethau Eiriolaeth Plant 

Mae eiriolaeth yn golygu hyrwyddo barn, dymuniadau a theimladau unigolyn er mwyn 
sicrhau eu bod yn cael eu hystyried yn llawn ac y gweithredir yn eu cylch yn ystod 
prosesau gwneud penderfyniadau. Mae sbectrwm eang o eiriolaeth ffurfiol ac anffurfiol 
sy'n cwmpasu pob math o anghenion a grwpiau oedran, ond dim ond agweddau 
penodol iawn ar eiriolaeth sy'n cael eu rheoleiddio: sef eiriolaeth ar gyfer plant sydd 
angen gofal a chymorth neu sy'n derbyn gofal. 
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6.6.1 Digonolrwydd 
Arweiniodd pryderon ynghylch argaeledd a chysondeb eiriolaeth i blant at gyflwyno 
ymagwedd genedlaethol at wasanaethau eiriolaeth statudol yn 2017. Caiff 
gwasanaethau eu comisiynu ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru (ar yr un ôl troed â 
Byrddau Diogelu) ond o fewn fframwaith cenedlaethol gan gynnwys manyleb y 
gwasanaeth, safonau cenedlaethol a 'chynnig rhagweithiol' a gynlluniwyd i sicrhau bod 
plant yn cael cynnig eiriolaeth fel mater o drefn pan fyddant yn destun cynhadledd 
amddiffyn plant neu'n dechrau derbyn gofal. Yng Ngorllewin Cymru comisiynir y 
gwasanaeth ar sail Canolbarth a Gorllewin Cymru (gan gynnwys Powys), ac fe'i darperir 
gan TGP Cymru, sef elusen hawliau plant. Neilltuir eiriolwr proffesiynol annibynnol i 
blant cymwys sy'n manteisio ar y cynnig. Mae llinell gymorth genedlaethol – Meic - ar 
gael i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gymwys i gael eiriolaeth annibynnol statudol. 
 
Mae tymor presennol y contract yn dod i ben ac mae proses gaffael wedi'i chwblhau er 
mwyn i'r contract newydd ddechrau o fis Ebrill 2022. 
 
Mae gwybodaeth gan gomisiynwyr yn awgrymu bod y cynnig gweithredol yn gweithio'n 
dda a bod eiriolaeth ar gael i'r holl blant hynny sydd ei angen. Mae bwlch wedi'i nodi ar 
gyfer eiriolaeth i rieni, sy'n anstatudol, ac mae cynllun peilot i fynd i'r afael â hyn yn cael 
ei ystyried yn Sir Benfro. 
 
O ran y cynnig eiriolaeth ehangach ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae 
gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol i oedolion (IPA) newydd gael ei 
gomisiynu'n rhanbarthol gyda'r bwriad o ddatblygu darpariaeth eiriolaeth ar draws y 
sbectrwm eiriolaeth, ac mae'n gyfuniad o ddarparwyr eiriolaeth yn gweithio gyda'i gilydd 
i fodel sydd wedi'i gyd-gynhyrchu. 
 

6.6.2 Ansawdd a dewis 
Yn genedlaethol, dim ond dau ddarparwr cofrestredig o eiriolaeth plant, Tros Gynnal 
Plant (TGP Cymru) a'r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) sydd ar 
gael.  
 
Gyda dim ond dau ddarparwr cofrestredig a nifer fach o brynwyr mae'r farchnad ar gyfer 
eiriolaeth annibynnol plant yn amlwg yn fach. Gellir lliniaru hyn i raddau drwy feithrin 
gallu eiriolaeth yn fwy cyffredinol ledled Gorllewin Cymru. 
 
Rhoddwyd adborth cadarnhaol iawn gan bobl ifanc yn yr arolwg defnyddwyr a 
gynhaliwyd gan TGP yn ystod y pandemig, gyda 99% yn dweud eu bod yn teimlo bod 
gweithio gyda TGP Cymru o gymorth drwy'r amser neu'r rhan fwyaf o'r amser. 
Cynhaliwyd yr arolwg ledled Cymru ond roedd 40 o'r 95 o ymatebwyr yn dod o 
Ganolbarth a Gorllewin Cymru. 
 
Mae Comisiynwyr yng Ngorllewin Cymru yn sôn yn gyson am adborth cadarnhaol gan 
blant a phobl ifanc sy'n derbyn eiriolaeth. 
 

6.6.3 Tueddiadau 
Mae data a gyhoeddwyd gan Stats Cymru yn awgrymu bod cyfanswm nifer y plant sy'n 
derbyn gofal a chymorth wedi gostwng ychydig rhwng 2018 a 2020 (o 1380 i 1285). 
Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, cynyddodd nifer y plant sy'n derbyn gofal dros yr un 
cyfnod. Mae'r tueddiadau hyn yn dylanwadu ar y galw posibl am wasanaethau eiriolaeth 
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a reoleiddir, ond mae'r galw gwirioneddol yn cael ei ysgogi'n fwy gan ymwybyddiaeth o'r 
gwasanaeth ac i ba raddau y mae plant a phobl ifanc yn arfer eu hawl i eiriolwr 
annibynnol. 
 

6.6.4 Heriau a Chyfleoedd 
Mae'r contract newydd wedi rhoi cyfle i adolygu'r trefniadau adrodd gyda'r bwriad o 
wneud y mwyaf o'r hyn a ddysgwyd o eiriolaeth heb beryglu cyfrinachedd. Bydd 
adroddiadau cliriach yn rhoi gwell dealltwriaeth i gomisiynwyr o farn plant a phobl ifanc 
ac yn helpu i nodi themâu ar gyfer gwella. 
 

6.6.5 Effaith Comisiynu 
Mae'r ymagwedd genedlaethol yn dod â mwy o gysondeb mewn eiriolaeth statudol i 
blant a phobl ifanc ledled Cymru. Fodd bynnag, gyda dim ond dau ddarparwr 
cofrestredig, prin yw'r dewis i gomisiynwyr a'r risgiau pe bai'r naill ddarparwr neu'r llall 
mewn trafferthion am unrhyw reswm.  
 

6.6.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i gael ei hyrwyddo drwy'r cynnig 
rhagweithiol.  

• Meithrin gallu mewn gwasanaethau eiriolaeth ehangach ledled Gorllewin Cymru i 
gryfhau lleisiau defnyddwyr a gofalwyr a sicrhau cronfa amrywiol o eiriolwyr 
medrus. 

• Ystyried treialu eiriolaeth i rieni i ategu'r cynnig statudol. 

• Manteisio i'r eithaf ar ddysgu o eiriolaeth drwy brosesau adrodd symlach. 

 

6.7 Gwasanaethau Lleoli Oedolion 

Mae cynlluniau Lleoli Oedolion, a elwir bellach yn Gysylltu Bywydau fel arfer, yn 
cynnwys gofalwyr yn darparu gofal i oedolion yng nghartref y gofalwyr eu hunain, naill ai 
ar sail hirdymor, seibiant neu ddydd. Mae Cysylltu Bywydau yn cynnig cyfle i bobl fyw 
fel rhan o aelwyd yn y gymuned, gan eu helpu i fod mor annibynnol â phosibl tra'n 
cynnal eu cysylltiadau â theulu, y gymuned a ffrindiau. 
 

6.7.1 Digonolrwydd 
Mae un cynllun Cysylltu Bywydau yng Ngorllewin Cymru yn cwmpasu'r rhanbarth cyfan. 
Ariennir y gwasanaethau ar y cyd gan Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro a'u 
cynnal gan Sir Gaerfyrddin.  
 
Cynhaliwyd adolygiad annibynnol o'r gwasanaeth gan Cysylltu Bywydau yn 2019. Ar y 
pryd roedd cynllun Gorllewin Cymru yn darparu gofal i 142 o unigolion, gyda 91 o bobl 
wedi'u lleoli mewn trefniadau Cysylltu Bywydau a 51 yn derbyn gwasanaethau seibiant 
byr yn unig. Roedd 78 o Ofalwyr Cysylltu Bywydau mewn 58 o aelwydydd. Er bod y 
cynllun yn agored i bobl ag amrywiaeth o anghenion, roedd anableddau dysgu gan y 
mwyafrif helaeth o bobl a leolwyd (129/142). Nid oedd y cynllun yn gyson ar draws y 
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rhanbarth ac roedd 109 o'r bobl oedd yn cael eu cefnogi yn dod o Sir Gaerfyrddin 
(76%). 
 
Yn seiliedig ar feincnodi gyda chynlluniau eraill, nododd yr adolygiad gyfle i gynyddu'r 
cynllun Cysylltu Bywydau yn sylweddol a gwneud gwelliannau ar draws Sir Benfro a 
Cheredigion. Yn yr ardal sy'n perfformio orau yn y DU, defnyddiwyd Cysylltu Bywydau 
gan 2.2% o'r boblogaeth gofal cymdeithasol i oedolion, a chan 9.4% o'r boblogaeth 
anabledd dysgu leol, o gymharu â 0.97% a 5.6% yng Ngorllewin Cymru. Roedd cyfran y 
bobl ag anableddau dysgu a gynorthwyir yng Ngorllewin Cymru yn amrywio o 2.2% yng 
Ngheredigion i 7.6% yn Sir Gaerfyrddin. 
 
Mae Cynllun Datblygu Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru 2019-2022 yn nodi targedau i 
ehangu'r gwasanaeth gyda 22 o leoliadau ychwanegol yn Sir Gaerfyrddin, 31 yng 
Ngheredigion a 29 yn Sir Benfro erbyn 2025. 
 

6.7.2 Ansawdd a dewis 
Daeth yr adolygiad i'r casgliad bod Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru yn "gwneud 
arbedion blynyddol sylweddol, tra'n sicrhau hefyd ganlyniadau gwych i'r bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth".   
 
Mae gan Cysylltu Bywydau y potensial i alluogi mwy o bobl i barhau i fyw yn eu 
cymunedau eu hunain, a chyn belled â bod cronfa ddigonol o ofalwyr, i gyfateb mewn 
ffordd well i anghenion a dewisiadau unigol na byw â chymorth neu ofal preswyl. Mae'r 
model yn addas iawn i'r rhanbarth o ystyried yr heriau o ddarparu gofal a recriwtio staff 
mewn ardaloedd gwledig. 
 

6.7.3 Tueddiadau 
Mae trefniadau Cysylltu Bywydau wedi bod yn tyfu'n gyflym yn genedlaethol ac mae 
cynlluniau wedi bod yn cael eu newid i ddiwallu ystod ehangach o anghenion. Yn ôl 
Adroddiad Blynyddol Cysylltu Bywydau Cyflwr y Genedl, cynyddodd lleoliadau cysylltu 
bywydau 42% rhwng 2015 a 2020. Mae cynlluniau bellach yn darparu ar gyfer ystod 
eang o anghenion gan gynnwys iechyd meddwl, dementia, trefniadau rhiant a phlentyn, 
a'r rhai sy'n gadael gofal, ac mae cynlluniau peilot arloesol wedi bod o ran defnyddio 
cysylltu bywydau mewn llwybrau rhyddhau o'r ysbyty. Bu i nifer y bobl â dementia sy'n 
cael eu cefnogi gan Cysylltu Bywydau fwy na dyblu rhwng 2018/19 a 2019/20. 
 
Argymhellodd yr adolygiad o Gysylltu Bywydau Gorllewin Cymru fod y cynllun yn newid 
yn ogystal â chynyddu, gyda'r potensial i ddarparu ar gyfer salwch meddwl, pobl hŷn, 
pobl sy'n gadael gofal, oedolion anabl a gofalwyr teuluol sydd eisiau seibiannau byr, 
rhyddhau o'r ysbyty, gofal dementia, a phobl sydd wedi bod yn byw mewn unedau gofal 
preswyl neu unedau asesu a thrin hirdymor. 
 

6.7.4 Heriau a Chyfleoedd 
Mae'r pandemig wedi dod â heriau o ran asesu gofalwyr, cyflwyno rhai newydd, a 
lleoliadau newydd. Mae'r rhain wedi arafu'r broses o weithredu'r Cynllun Datblygu. 
 
Yn ogystal â dangos posibilrwydd i ehangu a newid y gwasanaeth, tynnodd yr adolygiad 
sylw hefyd at y ffaith bod gan Orllewin Cymru botensial da i recriwtio gofalwyr. Roedd 
dadansoddiad o ddemograffeg yn edrych ar nodweddion aelwydydd ac yn cymharu'r 
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rhain â phroffil nodweddiadol gofalwyr Cysylltu Bywydau. Canfu hyn fod gan 48 o'r 156 
o wardiau yn y rhanbarth nifer uwch na'r cyfartaledd o breswylwyr ag ystafelloedd sbâr 
a bod gan 43 o'r wardiau hyn bobl â'r nodweddion gofynnol i fod yn ofalwr Cysylltu 
Bywydau  
 
Gallai'r gwasanaeth Cysylltu Bywydau gael ei ategu gan fodelau tai cymunedol a 
chydweithredol eraill. Er enghraifft, mae Cynllun Rhannu Cartref yn cynnwys person, fel 
arfer ag anghenion cymorth lefel is, yn gosod ystafell am bris gostyngol yn gyfnewid am 
ychydig oriau o gymorth a chwmnïaeth yr wythnos. Fel Cysylltu Bywydau, mae hon yn 
ymagwedd gynaliadwy sy'n dibynnu ar barodrwydd pobl i gefnogi ei gilydd ac yn 
gwneud y defnydd gorau o'r lle sydd ar gael mewn tai. Mae Llywodraeth Cymru yn 
ariannu tri chynllun peilot Rhannu Cartref, y mae cyfle i fynegi diddordeb ynddynt. Mae 
Cysylltu Bywydau a'r Cynllun Rhannu Cartref yn ychwanegu gwerth sylweddol at 
gymunedau.   
 
Dywedodd y Comisiynwyr fod trafodaethau rhanbarthol cynnar yn cael eu cynnal i 
ystyried y cyfle i ymestyn y cynnig Cysylltu Bywydau i gefnogi pobl ifanc sy'n pontio o 
wasanaethau plant a oedd mewn lleoliadau maeth.  
 

6.7.5 Effaith Comisiynu 
Mae gan Orllewin Cymru gynllun Cysylltu Bywydau llwyddiannus sydd wedi hen ennill ei 
blwyf ac sy'n darparu sylfaen ardderchog ar gyfer twf. Mae'r achos busnes dros Gysylltu 
Bywydau yn gryf iawn gydag arbedion sylweddol o gymharu â mathau eraill o leoliadau. 
Er enghraifft amcangyfrifodd yr adolygiad y gallai ehangu'r cynllun ar gyfer pobl ag 
anableddau dysgu, fel bod 10% o bobl yn cael cymorth drwy Gysylltu Bywydau, arwain 
at arbedion o £1.1 miliwn y flwyddyn ledled y rhanbarth.  
 
Mae'r Cynllun Datblygu Gwasanaeth yn sail dda ar gyfer tyfu'r gwasanaeth a mynd i'r 
afael â'r diffyg gofalwyr presennol yng Ngheredigion a Sir Benfro. 
 

6.7.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Mae Cysylltu Bywydau yn cydweddu'n rhagorol â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n 
wynebu Gorllewin Cymru. 

• Dylid ailedrych ar y Cynllun Datblygu, a buddsoddi adnoddau ychwanegol os oes 
angen i oresgyn unrhyw oedi a achosir gan y pandemig. 

• Ystyried mynegi diddordeb ar gyfer cynllun peilot Rhannu Cartref i ategu 
gwasanaeth Cysylltu Bywydau estynedig ac amrywiol. 

 

6.8 Cartrefi Gofal ar gyfer Oedolion o Oedran Gweithio  

Mae un categori cofrestru ar gyfer cartrefi gofal pa bynnag grŵp oedran y maent yn 
darparu ar ei gyfer yn bennaf. Fodd bynnag, mae'r ystod o anghenion a ddiwellir gan 
gartrefi gofal mor eang fel bod asesiadau sefydlogrwydd ar wahân, at ddibenion asesu 
sefydlogrwydd, wedi cael eu gwneud ar gyfer tri sector o'r farchnad: plant, oedolion o 
oedran gweithio a phobl hŷn.    
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Diffinnir oedolion o oedran gweithio fel pobl 18-64 oed sydd ag amrywiaeth o anghenion 
gan gynnwys anableddau dysgu, anghenion iechyd meddwl, namau ar y synhwyrau, 
cyflyrau niwrolegol, anableddau corfforol, dementia, a heriau defnyddio sylweddau.  
Mae mwyafrif llethol yr oedolion o oedran gweithio sydd ag anghenion o'r fath yn byw yn 
eu cymunedau, yn aml yn cael eu cefnogi gan ofalwyr anffurfiol ac yn derbyn 
amrywiaeth o wasanaethau cymorth, megis tai â chymorth, gwasanaethau dydd, offer a 
gofal cartref. Fodd bynnag, mae nifer fach o bobl ag anghenion mwy sylweddol neu 
gymhleth yn byw mewn gofal preswyl. 
 

6.8.1 Digonolrwydd 
Mae capasiti sylweddol mewn cartrefi gofal sy'n darparu gofal i oedolion o oedran 
gweithio yng Ngorllewin Cymru ond, fel yn achos cartrefi plant, mae llawer o leoedd yn 
cael eu prynu gan awdurdodau y tu allan i'r rhanbarth ac mae pobl yn aml yn cael eu 
lleoli y tu allan i'r sir. 
 
Mae'n anodd cael data ar gapasiti cartrefi gofal ar gyfer oedolion o oedran gweithio 
oherwydd newidiadau yn y ffordd y caiff ei gasglu'n genedlaethol. Tan 2018 roedd 
Arolygiaeth Gofal Cymru yn cyhoeddi data ar gartrefi gofal ar gyfer oedolion o oedran 
gweithio ar wahân, ond nid yw'r data mwy diweddar yn cael ei rannu.  
 
Trwy driongli data a ddarparwyd gan y siroedd ar gyfer yr MSR, data cenedlaethol a 
gwybodaeth o'r astudiaeth fanwl o gartrefi gofal i bobl hŷn, mae tua 85 o gartrefi'n 
darparu gofal i oedolion o oedran gweithio gyda chyfanswm o tua 800 o welyau ar 
draws y rhanbarth. Mae hyn yn cymharu â chyfanswm o 429 o oedolion o oedran 
gweithio a leolwyd gan awdurdodau Gorllewin Cymru ym mis Mawrth 2021, ac roedd 22 
ohonynt mewn cartrefi â nyrsio. Roedd gan y rhan fwyaf o oedolion o oedran gweithio a 
oedd yn gweithio mewn gofal preswyl Anableddau Dysgu (237/429) a phobl ag 
anghenion iechyd meddwl oedd y grŵp mwyaf nesaf (131/429). Gyda'i gilydd, roedd y 
ddau grŵp hyn yn cyfrif am dros 85% o oedolion o oedran gweithio mewn cartrefi gofal, 
ac 81% o'r gwariant gros ar ofal preswyl i oedolion o oedran gweithio.  
 
Prin yw'r cartrefi gofal ar gyfer oedolion o oedran gweithio sy'n darparu gofal nyrsio ac 
mae bron pob un ohonynt yn y sector annibynnol. Mae dros 95% o gyfanswm gwariant 
gros awdurdodau lleol ar ofal preswyl neu nyrsio yng Ngorllewin Cymru yn y sector 
annibynnol, ac nid oes marchnad hunangyllidol o bwys.  
 
Er gwaethaf ymgyrch genedlaethol a rhanbarthol hirdymor i symud tuag at ddarpariaeth 
yn y gymuned, mae nifer yr oedolion o oedran gweithio a leolir mewn cartrefi gofal wedi 
cynyddu ychydig ers 2018 (i fyny o 400 i 429 neu 7%). Er bod hyn yn llawer is na'r 
uchafswm capasiti rhanbarthol, mae tua 40% o'r lleoliadau ar gyfer oedolion o oedran 
gweithio y tu allan i'r sir (171 ym mis Mawrth 2021, heb fawr o newid dros y pedair 
blynedd diwethaf). Ceredigion sydd â'r gyfran uchaf o leoliadau y tu allan i'r sir o bell 
ffordd, sy'n adlewyrchu diffyg darpariaeth yn yr ardal, ond hyd yn oed yn Sir Benfro a Sir 
Gaerfyrddin mae lleoliadau y tu allan i'r sir yn gyffredin (30% yn Sir Benfro a 28% yn Sir 
Gaerfyrddin). 
 
Mae'r ymatebion i'r arolwg darparwyr yn dangos mai un o'r prif resymau am hyn yw bod 
llawer o leoedd yn cael eu prynu gan awdurdodau y tu allan i'r rhanbarth. Ymatebodd 
13 o gartrefi gofal ar gyfer oedolion o oedran gweithio, gan gynnwys un cartref nyrsio, i'r 
arolwg. Roedd gan dri darparwr leoedd a brynwyd gan awdurdodau lleol Cymru y tu 
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allan i Orllewin Cymru, un gan Fwrdd Iechyd arall yng Nghymru ac roedd gan ddau 
leoedd a brynwyd gan awdurdodau lleol o Loegr. 
 
Mae Comisiynwyr yn credu bod rhai lleoliadau a brynwyd gan awdurdodau lleol o'r tu 
allan i'r rhanbarth yn cael eu sicrhau drwy gyfraddau uwch na'r rhai a delir gan 
gynghorau Gorllewin Cymru a'r Bwrdd Iechyd.  Nid oes unrhyw ddata cenedlaethol na 
lleol i brofi'r dybiaeth hon yn llawn ond mae adborth gan ddarparwyr yn dangos bod 
sicrhau'r cyfraddau uchaf yn flaenoriaeth. 
 
Gall y gyfran uchel o leoliadau y tu allan i'r sir hefyd ddangos diffyg cyfatebiaeth rhwng 
y math o ddarpariaeth sydd ar gael yn lleol ac anghenion pobl y mae angen eu lleoli. 
Nododd y Comisiynwyr ei bod yn anodd dod o hyd i leoliadau lleol priodol ar gyfer pobl 
ag anghenion mwy cymhleth megis cyflyrau lluosog, ymddygiad sy'n herio ac anaf i'r 
ymennydd. 
 
Ar gyfer Gorllewin Cymru gyfan, mae digon o gapasiti ar bapur, ond yn ymarferol nid 
oes llawer ohono ar gael pan fydd angen lleoliad, ac mae'n anodd diwallu anghenion 
unigol. Mae diffyg darpariaeth yng Ngheredigion ac o ganlyniad mae'r rhan fwyaf o 
oedolion o oedran gweithio sydd angen gofal preswyl yn cael eu lleoli y tu allan i'r sir. 
 

6.8.2 Ansawdd a Dewis 
Mae adroddiadau arolygu yn dangos bod y gofal a ddarperir mewn llawer o gartrefi o 
safon uchel, ond bod diffyg gwybodaeth systematig am yr ansawdd yn genedlaethol ac 
yn rhanbarthol. Mae angen ffyrdd gwell o fesur a monitro ansawdd sy'n rhoi llais cryf i 
ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Po bellaf yw'r lleoliadau o gymunedau pobl a'u 
teuluoedd, po anoddaf yw hi iddynt gynnal cydberthnasau ac i gomisiynwyr fonitro 
ansawdd.  
 
Mae'r anhawster o ran dod o hyd i leoliadau i unigolion a nifer y lleoliadau y tu allan i'r 
sir yn dangos bod diffyg dewis yn y farchnad o ran rhoi lleoliadau am y cyfraddau 
ffioedd presennol a delir i gynghorau Gorllewin Cymru a'r Bwrdd Iechyd. Efallai na fydd 
anghenion siaradwyr Cymraeg yn cael eu diwallu'n dda ychwaith. 
 

6.8.3 Tueddiadau 
Rhagwelir y bydd poblogaeth oed gweithio Gorllewin Cymru yn gostwng dros y 
degawdau nesaf. Os yw pethau eraill yn gyfartal, dylai hyn leihau'r galw am ofal preswyl 
a gofal nyrsio i oedolion iau. Fodd bynnag, mae rhai tueddiadau i'r gwrthwyneb, gan 
gynnwys y ffaith i'w chroesawu bod disgwyliad oes pobl â llawer o anableddau yn 
gwella. Mae tystiolaeth hefyd bod nifer yr achosion o rai cyflyrau fel problemau iechyd 
meddwl ac awtistiaeth wedi bod yn cynyddu yn y tymor hir, a gall y pandemig waethygu 
hyn mewn perthynas ag iechyd meddwl. 
 
Bu strategaeth hirdymor i leihau'r angen i bobl fyw mewn gofal preswyl a chynyddu 
dewisiadau eraill fel tai â chymorth a chysylltu bywydau. Roedd yr asesiad diweddar o'r 
angen am dai â chymorth gan y Rhwydwaith Gwella a Dysgu Tai yn cael ei briodoli i 
ostyngiadau sylweddol yn nifer y bobl a leolir mewn gofal preswyl neu mewn ysbytai 
dros y ddau ddegawd nesaf. Mae hon yn dybiaeth resymol, ond mae'r data'n awgrymu, 
er gwaethaf twf mewn opsiynau tai â chymorth, fod nifer y bobl mewn gofal preswyl 
wedi cynyddu ychydig yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Nodir bod y rhanbarth wedi 
datblygu Datganiad o Sefyllfa'r Farchnad ar gyfer Anableddau Dysgu (nid yw wedi'i 
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gyhoeddi), a ddisgrifiodd amcan strategol o leihau'r ddarpariaeth breswyl a chynyddu 
llety arall i gefnogi annibyniaeth.  
 
Bu cynnydd diweddar yn nifer yr oedolion iau mewn gofal nyrsio, er bod hynny o sylfaen 
isel, o 16 ym mis Mawrth 2020 i 22 ym mis Mawrth 2021. Mae'r rhan fwyaf o'r cynnydd 
hwn mewn pobl ag 'anghenion eraill' (h.y. dim Anabledd Dysgu, iechyd meddwl, 
anabledd corfforol na nam ar y synhwyrau).  Mae hyn yn cynnwys cyflyrau fel anaf i'r 
ymennydd a dementia cynnar. Adlewyrchir y duedd hon mewn cynnydd sylweddol yn y 
gwariant gros ar ofal nyrsio i oedolion iau yn y data Alldro Refeniw, o £9.6 miliwn yn 
2018/20 i £12 miliwn yn 2020/21 ar draws pob categori o angen (25.7%). 
 

6.8.4 Heriau a Chyfleoedd 
Mae'n heriol iawn comisiynu gwasanaethau sy'n hygyrch yn lleol ar gyfer amrywiaeth 
eang o anghenion unigol. Fodd bynnag mae cyfanswm y gwariant ar gartrefi gofal i 
oedolion iau yn sylweddol ac yn cynyddu (dros £50 miliwn o wariant gros awdurdodau 
lleol yn 2020/21) sy'n awgrymu bod cyfle i sicrhau gwell cyfatebiaeth rhwng angen a 
darpariaeth drwy ymagwedd fwy strategol o gomisiynu'n lleol ac yn rhanbarthol.  
 
Gellid mynd i'r afael â'r mater o brynu darpariaeth leol gan awdurdodau y tu allan i'r 
rhanbarth naill ai drwy gynyddu dewisiadau amgen, gan gynnwys darpariaeth fewnol, 
neu ymgysylltu â'r farchnad mewn ffordd wahanol, gyda mwy o ddefnydd o gontractau 
bloc rhanbarthol neu leol. Fodd bynnag, bydd angen ystyried yr opsiynau hyn yn ofalus 
a dadansoddi achosion busnes er mwyn deall costau.   
 
Mae'r heriau o ran y gweithlu a deimlir ar draws gofal cymdeithasol yn cael eu rhannu 
gan gartrefi gofal oedolion o oedran gweithio ac maent yn arbennig o ddifrifol mewn 
ardaloedd gwledig. Cadarnhawyd hyn gan ddarparwyr yn yr arolwg a oedd hefyd yn 
pryderu am bwysau cost, lefelau ffioedd a gofynion cofrestru. 
 
Mae'r pandemig wedi cael effaith fawr ar gartrefi gofal o bob math, er bod cartrefi i 
oedolion o oedran gweithio wedi gweld llai o ostyngiad mewn deiliadaeth na'r sector 
pobl hŷn. Roedd gan bump o'r 13 darparwr a ymatebodd i'r arolwg ddeiliadaeth o 100%, 
ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn 85% neu'n uwch. Ond er nad yw deiliadaeth yn achos 
pryder mawr i'r rhan fwyaf o ddarparwyr, rhennir heriau eraill y pandemig â 
gwasanaethau gofal cymdeithasol eraill: rheoli heintiau, mwy o arwahanrwydd i 
breswylwyr, recriwtio, chwyddiant, a llai o lesiant meddyliol yn achos preswylwyr a staff. 
 
Mae effaith hirdymor y pandemig yn ansicr iawn ond gall yr effaith ar lesiant meddyliol 
ac emosiynol ychwanegu at gymhlethdod anghenion oedolion o oedran gweithio sydd 
angen cymorth.   
 

6.8.5 Effaith Comisiynu 
Ceir Fframwaith Cydweithredol Cenedlaethol ar gyfer Oedolion (18+ oed) mewn cartrefi 
gofal Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu a chartrefi gofal gyda nyrsio ar gyfer y GIG 
ac awdurdodau lleol yng Nghymru ('Fframwaith Cartrefi Gofal')15. Fodd bynnag, yr 
adborth gan gomisiynwyr yw bod y defnydd o'r fframwaith yn anghyson ar draws y 
rhanbarth, sy'n golygu nad yw cyfleoedd i sicrhau darpariaeth leol yn cael eu cymryd 
bob amser.  

 
15 Datganiad Sefyllfa Blynyddol 2019/20 
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Oherwydd yr amrywiaeth o anghenion ymhlith oedolion o oedran gweithio, mae prynu 
'ar hap' yn fodel deniadol. Fodd bynnag, mae amodau presennol y farchnad yn dangos 
cyfyngiadau'r ymagwedd hon gyda llawer o bobl wedi'u lleoli y tu allan i'r sir a dylanwad 
cyfyngedig gan gomisiynwyr dros bris ac ansawdd. Nid yw darparwyr yn derbyn 
arwyddion clir na chyson am y ddarpariaeth sy'n ofynnol, ac nid oes ganddynt fawr o 
gymhelliant i flaenoriaethu lleoliadau lleol. Maent hefyd yn wynebu'r risg o amrywiadau 
yn y galw a'r ddeiliadaeth, sy'n dylanwadu ar benderfyniadau am fuddsoddi. 
 
Bu cynnydd da o ran datblygu dewisiadau eraill yn hytrach na gofal preswyl megis tai â 
chymorth, tai gofal ychwanegol a chysylltu bywydau. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi bod 
yn ddigon cyflym i leihau cyfanswm y niferoedd mewn gofal preswyl yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf. 
 

6.8.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Mae angen ymagwedd fwy strategol at gomisiynu cartrefi gofal ar gyfer oedolion o 
oedran gweithio er mwyn sicrhau bod mwy o ddarpariaeth leol ar gael a thrwy 
hynny wella canlyniadau i bobl.  

• Dylai hyn gynnwys buddsoddiad pellach i ddatblygu a chynyddu darpariaeth 
gymunedol amgen, gan gynnwys amrywiaeth eang o opsiynau tai arbenigol (fel y 
cyfeirir atynt yn adroddiad y Rhwydwaith Gwella a Dysgu Tai). 

• Dylid hefyd ystyried sicrhau darpariaeth leol bwrpasol, boed yn fewnol, neu drwy 
gontractau (mae llawer o opsiynau rhwng prynu ar hap yn unig a chontractau bloc 
anhyblyg).  

• Efallai yr hoffai Comisiynwyr ystyried cynnig unrhyw ddarpariaeth "sbâr" i 
gynghorau eraill yng Ngorllewin Cymru neu gynnig y rhain yn fwy cyffredinol drwy 
LATC pan nad oes eu hangen yn rhanbarthol. Mae'n bwysig bod trefniadau o'r 
fath yn rhoi ystyriaeth lawn i gostau ac yn sicrhau bod capasiti'n cael ei 
ddychwelyd i'r cyngor lletyol/arweiniol os oes angen. 

• Gall defnydd cyson o'r Fframwaith Cydweithredol Cenedlaethol hefyd helpu i 
sicrhau darpariaeth leol. 

• Mae adnoddau ac arbenigedd comisiynu wedi'u gwasgaru'n denau neu'n 
canolbwyntio ar y meysydd gwariant uwch eu gwariant fel pobl hŷn. Mae gan 
fuddsoddi mewn adnoddau a phrosiectau penodol ar gyfer oedolion o oedran 
gweithio y potensial i roi bod i welliannau sylweddol o ran ansawdd a gwell gwerth 
am arian yn y tymor hwy, yn ogystal â sicrhau capasiti. 

• Dylai gwell data am ansawdd, gan gynnwys llais y defnyddiwr, fod yn flaenoriaeth 

• Dylid cynnwys y sector oedolion o oedran gweithio mewn dull traws-system o fynd 
i'r afael â heriau'r gweithlu. 
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6.9 Gwasanaethau Gofal Cartref 

6.9.1 Digonolrwydd 
Mae gwasanaethau gofal cartref a reoleiddir yn rhan bwysig o'r "ffabrig" gofal 
cymdeithasol sy'n cefnogi pobl leol i gynnal eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain. 
Mae'r gwasanaethau hyn yn cefnogi gwytnwch a llesiant ac yn cynnig dewisiadau eraill 
yn hytrach na darpariaeth breswyl, yn ogystal â chymorth ailalluogi i hwyluso 
trosglwyddiadau hwylus a diogel o ysbytai a chyfrannu at leihau derbyniadau brys i'r 
ysbyty. 
 
Mae gwasanaethau gofal cartref ar gael i bob grŵp oedran, ond yn ymarferol maent yn 
canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi pobl hŷn ag anghenion gofal a chymorth. Yn 
gyffredinol, mae plant ac oedolion o oedran gweithio yn cael eu cefnogi i fod yn 
annibynnol yn eu cymunedau eu hunain drwy drefniadau eraill - fel byw gyda chymorth 
a gofal seibiant - sy'n seiliedig ar anghenion a disgwyliadau gwahanol y grwpiau 
poblogaeth hyn.    
 
Mae'r ffaith taw gwasanaeth i bobl hŷn i raddau helaeth iawn yw gofal cartref yn cael ei 
adlewyrchu yn y data alldro refeniw. Yng Ngorllewin Cymru, mae 93% o'r gwariant ar 
oedolion a gaiff ei gategoreiddio fel gofal cartref yn cael ei wario ar bobl hŷn, gyda'r 
gweddill yn cael ei wario ar oedolion o oedran gweithio. Nid oes categori ar gyfer gofal 
cartref i blant, sy'n adlewyrchu'r ffaith mai prin yw'r cymorth a roddir yn y cartref i blant 
ag anableddau, ac na fyddai'n cael ei ddisgrifio fel arfer fel gofal cartref. Os caiff 
'cymorth arall i blant anabl' ei gyfuno â gofal cartref, yna mae gwariant ar bobl hŷn yn 
dal i gynrychioli 91% o'r cyfanswm, a hynny ar blant 1.4%. 
 
Mae'r darlun cenedlaethol yn debyg, gan fod y rhan fwyaf o ofal cartref yn cael ei 
ddarparu i bobl hŷn ond mae cyfran y gwariant ar oedolion o oedran gweithio yn 
sylweddol uwch nag yng Ngorllewin Cymru (22.4% ar gyfer Cymru gyfan o gymharu â 
dim ond 6.97% yng Ngorllewin Cymru yn 2021).  Mae hyn yn dangos bod lefel y 
cymorth gofal cartref a gomisiynwyd ar gyfer oedolion o oedran gweithio ledled 
Gorllewin Cymru yn is na lefel awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, sy'n awgrymu 
bwlch mewn digonolrwydd nad yw'n cael ei esbonio'n llawn gan lai o bobl o oedran 
gweithio yn y boblogaeth leol. 
 
Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn ail-gadarnhau bod yn well gan bobl hŷn i'w hanghenion 
gofal gael eu diwallu yn eu cartrefi eu hunain, a bod y galw am ofal yn cynyddu, wrth i 
boblogaeth y rhanbarth heneiddio, gyda chymhlethdod iechyd cynyddol. Adlewyrchwyd 
y darlun o'r galw cynyddol hefyd mewn ymatebion gan ddarparwyr i'r arolwg, sydd ar y 
cyfan yn disgwyl i'r gwaith a gomisiynir gan yr awdurdod lleol gynyddu yn y dyfodol, er 
yn llai felly i hunan-gyllidwyr sy'n prynu gofal cartref.  
 
Mae'n anodd cael syniad gwirioneddol o union faint y farchnad hunangyllidol. Nid oes 
unrhyw setiau data cenedlaethol sy'n casglu'r wybodaeth hon, ac mae systemau'r 
awdurdod lleol yn canolbwyntio ar weithgarwch a gomisiynir yn unig. Mae ymchwil a 
wnaed gan y Gymdeithas Gofal Cartref yn amcangyfrif bod 21% o ofal cartref yn cael ei 
brynu gan hunan-gyllidwyr ledled Cymru. 
 
Dengys dadansoddiad o ddata gweithgarwch dros y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis 
Medi 2021 ddarlun gweddol wastad o weithgarwch o ran nifer y bobl a gefnogir gan y 
cynghorau a'r oriau a gomisiynwyd.  Ar gyfer Gorllewin Cymru gyfan, roedd 2,217 o 
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bobl ar gyfartaledd yn derbyn gofal cartref cyffredinol bob wythnos (h.y. heb gynnwys 
ailalluogi neu fyw â chymorth), gyda chyfartaledd o 25,567 awr yr wythnos yn cael eu 
darparu – sy'n cyfateb i 11.5 awr y person yr wythnos.  
 
O ran llunio barn ar ddigonolrwydd gwasanaethau gofal cartref a reoleiddir ar gyfer pobl 
hŷn, mae nifer o ffactorau ar waith sy'n awgrymu bod gwasanaethau'n cael eu 
hymestyn ac nad yw pobl hŷn leol yn gallu cael gafael ar wasanaethau sy'n eu cefnogi i 
aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.  Mae adborth gan gomisiynwyr a darparwyr 
a dadansoddiad o ddata gweithgarwch cartref a gomisiynwyd yn dangos bod:  
 

• Mae darparwyr yn trosglwyddo contractau yn ôl gan eu bod yn dweud nad oes 
ganddynt y capasiti staffio yn y mannau cywir i dderbyn atgyfeiriadau newydd. 

• Mae prinder gweithlu, gan gynnwys y gallu i gadw staff gofal cartref o ansawdd da, 
yn cael ei amlygu gan ddarparwyr a chomisiynwyr fel yr un risg fwyaf arwyddocaol i 
ddigonolrwydd a sefydlogrwydd y farchnad ar draws y farchnad gofal yn ei 
chyfanrwydd.  

• Mae adborth gan gomisiynwyr yn dangos bod y pwysau ar y farchnad gofal cartref ar 
ei fwyaf yn Sir Benfro a Cheredigion.  Mae gan y ddwy sir restrau aros ac mae 
gwasanaethau'n cael eu trosglwyddo nôl, er, mae problemau tebyg yn Sir 
Gaerfyrddin.  

• Dywedodd llawer o ddarparwyr yn yr arolwg nad oeddent yn gallu talu'n ddigonol i 
gystadlu â sectorau eraill (fel hamdden, manwerthu a thwristiaeth) gan beri risg i 
sefydlogrwydd eu busnes. Cynyddu ffioedd oedd yr opsiwn ail mwyaf poblogaidd i 
"wella sefydlogrwydd eu busnes"  

• Fodd bynnag, mae dadansoddiad a wnaed gan y Gymdeithas Gofal Cartref yn 2021 
yn dangos mai Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yw'r cynghorau sy'n talu uchaf yng 
Nghymru, a dyma'r unig ddau yn genedlaethol sy'n talu uwchlaw'r gyfradd isaf a 
argymhellir gan y Gymdeithas Gofal Cartref sef £21.43 yr awr, er adroddwyd bod 
Ceredigion yn talu'n is na'r gyfradd16 isaf a argymhellir. 

• Mae gan y tri chyngor restrau aros cynyddol ers haf 2021 (gweler yr atodiad 
technegol). 

• Mae Comisiynwyr yn sôn bod defnydd cynyddol o ofal preswyl i gefnogi unigolion 
sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty ac sy'n aros am becyn gofal cartref, sy'n dangos 
prinder yn y farchnad. 

• Mae Comisiynwyr yn adrodd eu bod wrthi'n adolygu pecynnau gofal cartref er mwyn 
ystyried lleihau nifer yr oriau a ddarperir lle y bo'n briodol a cheisio mwy o gymorth 
gan ofalwyr teuluol yn lle hynny, a chael mynediad at opsiynau cymorth cymunedol 
ataliol ehangach.  Mae hyn yn cael ei adlewyrchu mewn data gweithgarwch ar gyfer 
2021 (gweler y ddogfen dechnegol), sy'n dangos bod nifer yr oriau sy'n cael eu 
comisiynu naill ai'n aros yr un peth neu'n lleihau er gwaethaf y cynnydd yn y galw.  

 
Mae'r amgylchiadau hyn yn cyd-fynd i raddau helaeth â chanlyniadau dau ffactor 
allweddol, yn gyntaf y pandemig parhaus ac yn ail y pwysau parhaus ar gyllideb y 
sector cyhoeddus sydd wedi golygu bod angen gwneud arbedion dros gyfnod hir. 
 
Y consensws cyffredinol yw bod sefydlogrwydd y farchnad gofal cartref yn y rhanbarth 
yn fregus ac yn peryglu digonolrwydd o ran bodloni'r galw a disgwyliadau pobl leol. 
 

 
16 The Homecare Deficit 2021, Home Care Association, p125 
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6.9.2 Ansawdd a Dewis 
Ar hyn o bryd, nid yw Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cyhoeddi sgoriau ei 
harolygiadau gan gynnwys y rhai ar gyfer gwasanaethau cartref a reoleiddir - ond yn 
hytrach maent yn defnyddio "system dawel" lle mae'r sgôr ar gael i'r rheoleiddiwr yn 
unig. Nid yw'r trefniant hwn yn helpu unigolion i arfer dewisiadau yn seiliedig ar 
werthusiadau proffesiynol o safon. O dan delerau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016, y bwriad oedd cyflwyno system sgorio o 2021 ymlaen, ond 
gohiriwyd hyn oherwydd y pandemig. 
 
Mae data AGC o 2020 yn dangos taw 15.2% oedd cyfran y gweithwyr gofal cartref 
cofrestredig a oedd yn rhugl yn y Gymraeg ar draws y rhanbarth, sy'n is na'r cyfartaledd 
rhanbarthol o siaradwyr Cymraeg rhugl (37% o'r boblogaeth yn 2011) ac mae'r bwlch yn 
fwy amlwg yn Sir Benfro lle dim ond 5.9% o'r gweithlu hwn oedd yn siaradwyr Cymraeg 
rhugl. 
 
Mae natur wledig y rhanbarth a'r nifer gymharol isel o ddarparwyr y pen yn awgrymu 
bod gan bobl leol, mewn rhai rhannau o Orllewin Cymru, lai o ddewis rhwng darparwyr 
gofal cartref.  Mae'n ymddangos bod hyn yn fwy amlwg yn Sir Benfro a Cheredigion. 
 

6.9.3 Tueddiadau 
Er bod ansicrwydd o hyd beth fydd canlyniadau hirdymor y pandemig, mae rhai 
tueddiadau clir yn dod i'r amlwg a fydd yn effeithio ar ddigonolrwydd a sefydlogrwydd y 
farchnad gofal cartref yn y dyfodol, sef:  
 

• Mae'r gwariant ar ofal cartref a gomisiynwyd gan bob un o'r tair sir wedi cynyddu yn 
ystod y pandemig ond mae nifer yr oriau a gomisiynwyd wedi aros yn gymharol 
wastad. Ar yr un pryd, mae cyfran yr oriau a gyflenwir yn fewnol wedi cynyddu, gan 
arwain at gostau uwch posibl am wasanaethau mewnol (awgrymir eu bod yn 
gysylltiedig â gwell telerau ac amodau i staff). 

• Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn cadarnhau bod pobl leol yn gynyddol eisiau i ofal 
gael ei ddarparu a bod ar gael yn eu cartrefi eu hunain fel dewis arall yn lle gofal 
preswyl.   

• Awgryma adborth gan gomisiynwyr a darparwyr fod y pandemig wedi cael effaith 
negyddol ar farn pobl am ofal preswyl. Mae pobl yn ymdopi gartref ar eu pen eu 
hunain am hirach a llawer llai parod i fynd i leoliadau gofal ffurfiol oherwydd 
cyfyngiadau a phryderon am COVID.  

• Mae darparwyr a chomisiynwyr yn nodi lefelau cynyddol o gymhlethdod ymhlith pobl 
sy'n derbyn gofal cartref. Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar allu darparwyr i 
ymateb o ystyried prinder gweithlu yn eang ar draws y sector. 

• Mae darparwyr yn dweud bod cyfrannau uwch o oriau o ofal cartref a brynwyd gan 
awdurdodau lleol o gymharu ag oriau a brynwyd gan hunan-gyllidwyr.  Dengys 
adborth fod gan hunan-gyllidwyr fwy o ddewis ynghylch cael gafael ar ofal a 
chymorth a'u bod yn dewis peidio â defnyddio gofal cartref (neu hyd yn oed ofal 
preswyl) oherwydd pryderon am y pandemig. Nododd tua 50% o'r darparwyr a 
ymatebodd i'r arolwg i ddarparwyr fod nifer yr oriau a brynwyd gan hunangyllidwyr 
wedi gostwng yn ystod 2020/21. 

• Mae adborth gan gomisiynwyr yn dangos bod cyfle i gynnig modelau newydd o ofal 
cartref i hunan-gyllidwyr drwy ehangu microfusnesau. Nid yw llawer o'r 
gwasanaethau hyn yn cael eu rheoleiddio ond maent yn cynnig cymorth i unigolion i 
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gynnal eu hannibyniaeth. Mae Sir Benfro yn buddsoddi yn y farchnad hon ac wedi 
cefnogi cyflwyno 30 o ficrofusnesau i'r ardal. 

• Dim ond 15% o'r darparwyr a ymatebodd i'r arolwg i ddarparwyr oedd yn disgwyl i'r 
gweithgarwch hunan-gyllidol gynyddu'n sylweddol dros y 12 mis nesaf (gan ddangos 
gwelliant bach yn hyder y farchnad), ond roedd 40% yn disgwyl i weithgarwch yr 
awdurdodau lleol a'r Byrddau Iechyd gynyddu dros yr un cyfnod.  

• Fodd bynnag, cynhaliwyd yr arolwg hwn i ddarparwyr ddiwedd 2021 cyn amrywiolyn 
Omicron, ac mae ansicrwydd o hyd ynghylch pryd ac os bydd lefelau gweithgarwch, 
yn enwedig ymhlith hunan-gyllidwyr, yn dychwelyd i'r lefelau oedd cyn y pandemig.  

• Mae cynghorau sir wedi cynyddu eu cyfran o'r ddarpariaeth yn y farchnad gofal 
cartref dros y 3 blynedd diwethaf.  Yn fwyaf nodedig, roedd ymadawiad darparwr 
mawr yn 2021 yn arwydd o newid sylweddol tuag at ddarpariaeth fewnol wrth i 
gynghorau ymateb i sicrhau parhad gofal fel rhan o'u dyletswyddau yn y farchnad.   

• Fodd bynnag, mae lefel y ddarpariaeth fewnol yn wahanol iawn rhwng y tri chyngor 
sir - adroddir bod y ddarpariaeth fewnol yn brin yng Ngheredigion o ran darpariaeth 
gofal cartref hirdymor; mae Sir Benfro wedi cynyddu ei chyfran o'r rhan hon o'r 
farchnad o 0% i 17% dros y 3 blynedd diwethaf; ac mae Sir Gaerfyrddin yn dweud ei 
bod bellach yn cwmpasu 32% o'r farchnad hon o ran yr oriau a brynwyd. 

• O ran ailalluogi (gwasanaethau tymor byr eu natur i helpu unigolion yn gyffredinol i 
adennill annibyniaeth wrth gael eu trosglwyddo o'r ysbyty), nodir bod y rhain i gyd yn 
cael eu darparu'n fewnol ar draws y rhanbarth, gyda Sir Benfro yn symud ei holl 
ddarpariaeth ailalluogi yn fewnol yn 2019/20 fel rhan o'i bwriad strategol i ddatblygu 
gwasanaethau gofal canolraddol. 

 

6.9.4 Heriau a chyfleoedd 

• Mae'r galw am ofal cartref yn debygol o gynyddu yn y tymor hir oherwydd y 
boblogaeth sy'n heneiddio a'r niferoedd cynyddol o bobl â dementia ac anghenion 
cymhleth eraill.  

• Gall y pandemig waethygu'r sefyllfa hon gan fod pobl yn gohirio symud i ofal 
preswyl. Bydd hyn yn atgyfnerthu'r duedd bresennol tuag at fwy o gymhlethdod o ran 
anghenion pobl sy'n cael eu cefnogi yn y gymuned.  

• Mae darparu gofal cartref yn fwy heriol a drud mewn ardaloedd gwledig ac mae hyn 
yn anghymhelliad i ddarparwyr newydd neu ddarparwyr presennol gynyddu'r 
ddarpariaeth (er enghraifft, nododd rhai darparwyr na thalwyd amser teithio rhwng 
ymweliadau - ac mae angen sicrhau cysondeb ar draws y rhanbarth o ran talu 
costau teithio a chostau ychwanegol).  

• Mae recriwtio a chadw staff wedi dod yn fwyfwy heriol, yn rhannol oherwydd y 
pandemig, ond hefyd mae'n adlewyrchu'r gystadleuaeth am staff gyda sectorau 
eraill. Mae hyn yn debygol o barhau oherwydd amcanestynnir bydd y boblogaeth o 
oedran gweithio yn gostwng.  

• Mae'r heriau eisoes yn amlygu eu hunain mewn rhestrau aros, rhai'n gadael y 
farchnad, a throsglwyddo contractau yn ôl. Mae hyn wedi annog symud tuag at 
ddarpariaeth fewnol dros y tair blynedd diwethaf mewn ymgais i sicrhau darpariaeth. 
Mae'r newid hwn yn cyflwyno her, ond hefyd gyfleoedd i gomisiynwyr a darparwyr 
ail-lunio'r ddarpariaeth yn rhagweithiol a datblygu modelau newydd. 

• Mae cyfleoedd i gryfhau partneriaethau gyda rhwydweithiau cymorth cymunedol, 
sydd wedi ffynnu yn ystod y pandemig, a hefyd i gynyddu modelau darpariaeth hub 
and spoke, gan gynnwys cartrefi preswyl a gwasanaethau iechyd, ochr yn ochr â 
gofal cartref a darpariaeth y trydydd sector. 
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6.9.5 Effaith Comisiynu 
Yn genedlaethol, mae pryder bod maint yr elw ar gyfer darparwyr gofal cartref yn dynn 
iawn a bod modelau comisiynu, fel systemau prynu deinamig, wedi annog darparwyr i 
gystadlu ar bris yn hytrach nag ansawdd mewn 'ras i'r gwaelod'. Mae'r cyfraddau a delir 
gan awdurdodau Gorllewin Cymru yn uwch na'r cyfartaledd, ond efallai na fydd hyn yn 
ddigon i wrthbwyso heriau gwledigrwydd a'r gweithlu.  
 
Mae Comisiynwyr wedi gweithredu'n gyflym i ddod â gwasanaethau'n fewnol ac i 
ymateb i bwysau yn y farchnad ac i ddarparwyr yn gadael y farchnad. Fodd bynnag, 
bydd angen dull mwy rhagweithiol o ail-gydbwyso'r farchnad yn y tymor hwy, er mwyn 
sicrhau marchnad gynaliadwy gyda chymysgedd dda o ddarpariaeth. 
Mae cryn le i wella partneriaeth ac arloesedd gyda chomisiynwyr a darparwyr yn 
cydweithio i ddatblygu modelau ailalluogi mwy effeithiol a gwneud gwell defnydd o 
dechnoleg.  
 

6.9.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Mae'r farchnad gofal cartref yn hanfodol i helpu pobl i fyw'n annibynnol a lleihau / 
oedi'r angen am wasanaethau iechyd acíwt a gofal preswyl. Fodd bynnag, dyma'r 
sector hefyd sydd o dan y pwysau mwyaf efallai, sy'n peryglu sefydlogrwydd a 
digonolrwydd y cyflenwad. 

• Mae angen i gomisiynwyr a darparwyr gydweithio i fynd i'r afael â phroblemau 
gweithlu sylweddol ar draws y sector. 

• Mae angen ymgysylltu'n barhaus â darparwyr hefyd er mwyn datblygu modelau 
newydd a hyrwyddo arloesedd. 

• Dylai'r rhanbarth ddatblygu dull strategol o ymdrin â'r farchnad, gan symud y tu 
hwnt i'r mesurau brys adweithiol sydd wedi bod yn fwyfwy gofynnol yn ystod y 
pandemig.  

• Dylid adolygu methodolegau ffioedd i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â 
chostau (megis ymrwymiad cenedlaethol i'r Cyflog Byw Go Iawn) a cheisio mwy o 
gysondeb ar draws y rhanbarth. Nodir bod Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi 
cynnwys modelau cost unedau'r Gymdeithas Gofal Cartref yn eu tendrau 
presennol ar gyfer 2022, ac mae'r ddwy sir ar hyn o bryd yn talu uwchlaw'r gyfradd 
isaf a argymhellir gan y Gymdeithas Gofal Cartref - tra bo Ceredigion yn talu'n is 
na'r gyfradd hon a argymhellir. 

• Anogir ymchwilio ymhellach i fuddsoddi mewn atebion ataliol ac ymyrraeth gynnar 
yn y gymuned (gan gynnwys argaeledd llety addas) i wrthbwyso'r galw a lefelau 
cynyddol o gymhlethdod. Er enghraifft, mae potensial i ehangu ar ymagwedd Sir 
Benfro o gefnogi "microfusnesau" wrth ddarparu gwasanaethau ymyrraeth gynnar 
ac ataliol yn y gymuned. 
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6.10 Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn  

6.10.1 Digonolrwydd 
Ar y cyfan nid yw nifer y cartrefi gofal a'r gwelyau ar gyfer pobl hŷn yng Ngorllewin 
Cymru wedi newid fawr ddim dros y pum mlynedd diwethaf.  
 
Mae mwyafrif helaeth cartrefi gofal Gorllewin Cymru yn y sector annibynnol. Mae gan 
bob sir rywfaint o ddarpariaeth fewnol; gan Geredigion mae'r mwyaf a Sir Benfro'r lleiaf, 
ond ym mhob un o'r tair sir ceir ychydig o gartrefi trydydd sector. 
 
Mae'r rhan fwyaf o gartrefi yng Ngorllewin Cymru yn eiddo i fusnesau bach neu ganolig 
eu maint ac nid oes llawer o ddarpariaeth gan fusnesau cenedlaethol mawr. Mae gan 
hyn gryfderau o ran ymrwymiad hirdymor i gymunedau lleol ond mae'n golygu efallai na 
fydd gan fusnesau fynediad at gyfalaf ar gyfer ailfodelu gwasanaethau presennol neu 
fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd.  
 
Er na fu llawer o newid yn nifer y cartrefi na'u perchnogaeth dros y pum mlynedd 
diwethaf, mae newid wedi bod yn y math o ddarpariaeth, gyda gostyngiad cymedrol yn 
nifer y gwelyau mewn cartrefi nyrsio a chynnydd yn nifer y gwelyau i 'henoed bregus eu 
meddwl' (EMI) mewn cartrefi gofal preswyl heb nyrsio. I raddau, mae'r tueddiadau hyn 
yn cyd-fynd â'r ymgyrch i alluogi pobl i fyw yn eu cartrefi am fwy o amser, sy'n golygu 
bod pobl yn symud i ofal preswyl yn hŷn a chyda cydafiechedd.  
  
Fodd bynnag, mae gostyngiad mewn gwelyau nyrsio yn golygu efallai nad oes digon o 
ofal eisoes o ran nyrsio i ddiwallu anghenion pobl, yn enwedig y rheini ag anghenion 
mwy cymhleth, megis ymddygiad sy'n gysylltiedig â dementia, sy'n aml yn cael eu lleoli 
y tu allan i'r sir neu'r tu allan i'r rhanbarth.  
 
Mae'r pandemig parhaus wedi cael effaith ddifrifol ar ddarparwyr sydd â galw is, costau 
uwch, a mwy o anawsterau o ran recriwtio a chadw. Mae cymorth gan Lywodraeth 
Cymru a chomisiynwyr yn rhanbarthol wedi lliniaru hyn i raddau helaeth, ond wrth i 
gymorth ariannol ddiflannu'n raddol (daw Cronfa Galedi Llywodraeth Cymru i ben ym 
mis Mawrth 2022), mae'r rhagolygon i  ddarparwyr yn ansicr iawn. Mae hon yn ergyd 
arall i fuddsoddiad ac mae'n golygu ei bod yn debygol y bydd mwy o ddiffyg yn y 
ddarpariaeth fwy arbenigol sydd ei hangen yn y dyfodol.  
 
Ar hyn o bryd mae digon o ddarpariaeth breswyl gyffredinol i ateb y galw, ond gallai hyn 
newid dros y 6-12 mis nesaf os bydd y pwysau ar ddarparwyr yn arwain at gynnydd 
cyflym yn y nifer sy'n gadael y farchnad wrth i gyllid caledi ddod i ben.  
 

6.10.2 Ansawdd a Dewis 
Nid oes gan Arolygiaeth Gofal Cymru system ar gyfer sgorio cartrefi gofal. Mae hyn yn 
ei gwneud yn anos meincnodi ansawdd yn erbyn meysydd eraill neu i unigolion a'u 
teuluoedd ddewis gofal yn hyderus. Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth sydd ar gael yn 
awgrymu bod ansawdd y gofal a ddarperir gan gartrefi yng Ngorllewin Cymru yn dda ar 
y cyfan. O bryd i'w gilydd, fodd bynnag, nodir pryderon sylweddol drwy fonitro neu 
ddilyn arolygiadau. Mae protocol rhanbarthol ar waith i nodi a mynd i'r afael â 
phryderon, ac os oes angen, eu cyfeirio ymlaen.  
 
Mae diffyg data am ansawdd o safbwynt y defnyddiwr. Mae hwn yn faes heriol o 
ystyried anghenion preswylwyr ond mae lle i wella.  
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Mae llawer o gartrefi gofal yng Ngorllewin Cymru yn adeiladau sydd wedi'u haddasu ac 
mae angen gwneud buddsoddiad sylweddol i wella'r ddarpariaeth bresennol ac i 
ddarparu'r math o gyfleusterau modern pwrpasol y mae'n well gan bobl sydd angen 
gofal arnynt. (Nodir bod Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yn 
gofyn am safonau ffisegol uwch ar gyfer cartrefi gofal newydd ac estyniadau, gydag en-
suite yn ofynnol ym mhob ystafell sy'n cynnwys cawod yn ogystal â gofynion o ran mwy 
o le). Mae darparwyr wedi nodi bod y cyfle i fuddsoddi yn heriol gan arwain at ddiffyg 
dewis – ac efallai na fydd pobl yn gallu dod o hyd i ofal o'r ansawdd maent am ei gael, 
neu'r math sydd ei angen arnynt, yn agos i gartref neu i'r teulu. 
 
Mae cartrefi gofal yn darparu gwerth cymdeithasol sylweddol drwy'r cyfraniad pwysig a 
wnânt at lesiant a gweithrediad cyffredinol y system iechyd a gofal cymdeithasol. Maent 
hefyd yn gyflogwyr pwysig ac mae'r ffaith bod y rhan fwyaf o ddarparwyr presennol yn 
fusnesau Gorllewin Cymru yn helpu i gadw gwariant a refeniw o fewn yr economi leol.  
 
Amcangyfrifodd astudiaeth yn 2016 mai cyfanswm gwerth uniongyrchol, 
anuniongyrchol, ac ysgogedig y sector gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru oedd 
£2.2 biliwn. Amcangyfrifwyd mai cyfanswm GYC y sector (y gwerth uniongyrchol) oedd 
£1.1 biliwn gyda thros chwarter - £328 miliwn - mewn gofal preswyl.17 
 
Mae lle i gynyddu'r gwerth cymdeithasol a ddarperir drwy annog mwy o ddarpariaeth yn 
y trydydd sector a hyrwyddo cydweithio rhwng cartrefi gofal, darparwyr eraill, a'r 
cymunedau maent yn gweithredu ynddynt. Gallai cartref gofal preswyl gydweithio â 
rhwydweithiau cymunedol lleol a darparwyr gofal cartref er enghraifft.  Mae Sir Benfro 
yn dechrau profi ymagwedd o'r fath, gan weithio gyda chartref gofal preswyl annibynnol 
a gwasanaethau gofal dydd i gynnig cymorth i bobl yn y gymuned. Mae'r ymagwedd 
hon yn cynnwys creu rolau gofal hyblyg sy'n caniatáu i staff weithio mewn gwahanol 
leoliadau – sy'n ychwanegu at foddhad pobl yn eu swydd, ac o bosibl, yn gwella lefelau 
cadw a recriwtio staff. 
 

6.10.3 Tueddiadau 
Mae'r farchnad wedi bod yn gymharol sefydlog gydag ychydig yn ymuno neu'n gadael, 
ond ar ôl i gyllid caledi ddod i ben ym mis Mawrth 2022, efallai fydd darparwyr nad yw 
eu deiliadaeth wedi'i hadfer yn llwyr barhau i'w gweld hi'n anodd (fel yr adlewyrchir yn yr 
arolwg i ddarparwyr). Mae hyn yn fwyaf tebygol o fod yn berthnasol i gartrefi hŷn y mae 
angen buddsoddi ynddynt, sy'n cynnig gofal preswyl cyffredinol. 
 
Pe bai hyn yn digwydd yn raddol ochr yn ochr â chynnydd mewn darpariaeth fwy 
arbenigol, byddai hyn yn cyfateb yn well i'r galw, ond y risg yw bod colli darpariaeth yn 
digwydd yn rhy gyflym heb ddigon o fuddsoddiad mewn darpariaeth newydd. 
 
Mae costau cyfalaf sylweddol o ran ymuno â'r farchnad ofal a safonau rheoleiddio i'w 
bodloni, ond nododd yr arolwg i ddarparwyr mai ar hyn o bryd, yr angen i recriwtio a 
chadw staff â'r sgiliau priodol, yn enwedig nyrsys cofrestredig, oedd y rhwystr mwyaf.  
 
Mae'r duedd tuag at fod yn fwy craff o ran anghenion preswylwyr wedi'i nodi. Roedd un 
darparwr a gafodd ei gyfweld yn ehangu gofal nyrsio ac wedi sefydlu busnes gofal 

 
17 Gwerth Economaidd y sector Gofal Cymdeithasol i Oedolion – Cymru, ICF Consulting, a gomisiynwyd 
gan Sgiliau ar gyfer Gofal a Datblygu, 2016 
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cartref yn ystod y pandemig, ond roedd hyn yn eithriad. Dywedodd llawer o ddarparwyr 
nad oeddent yn gallu troi at ofal nyrsio naill ai oherwydd cyfyngiadau ffisegol yr adeilad 
a manylebau uwch ar gyfer estyniadau ac adeiladau newydd, mynediad gwael at 
gyfalaf, neu bryderon sylweddol ynghylch recriwtio nyrsys cofrestredig a staff gofal. 
Nododd comisiynwyr hefyd fod rhai cartrefi gofal yn ei chael hi'n anodd ymdopi ag 
anghenion mwy cymhleth preswylwyr, a oedd yn waeth oherwydd prinder y gweithlu. 
 
Os bydd gwasanaethau cymunedol i helpu pobl i fyw'n annibynnol am fwy o amser yn 
ehangu, mae nifer y bobl y mae angen gofal preswyl arnynt yn debygol o dyfu'n 
gymedrol, os o gwbl, ond byddant yn symud i gartrefi gofal yn ddiweddarach gydag 
anghenion mwy cymhleth. Mae'r senario hwn yn debygol o arwain at arosiadau byrrach 
mewn lleoliadau gofal preswyl, ac o ganlyniad cyfradd trosiant uwch a chyfnod hirach 
cyn derbyn rhywun newydd.   Dangosodd dadansoddiad gan Lywodraeth Cymru yn 
2018 y "gall gymryd sawl wythnos yn aml i wneud trefniadau i lenwi lle gwag pan fydd 
preswylydd yn gadael neu'n marw – ac yn hirach os oes angen ailaddurno mawr". Mae'r 
oedi hwn yn ychwanegu pwysau pellach at sefydlogrwydd darpariaeth cartrefi gofal. 
 
Mae darparwyr a chomisiynwyr wedi nodi'r defnydd cynyddol o opsiynau seibiant mewn 
cartrefi gofal i helpu i adsefydlu unigolion sy'n cael eu trosglwyddo o'r ysbyty (yr agenda 
'Rhesymoli') a chynnig gofal nes bod gofal cartref ar gael. Mae'r trefniadau hyn wedi'u 
cynllunio i fod yn rhai dros dro yn unig, ond mae comisiynwyr yn cydnabod, wrth i 
restrau aros gynyddu, fod perygl y bydd unigolion yn cael eu 'sefydlu' po hwyaf y bydd 
pecynnau o'r fath yn para. At hynny, mae darparwyr wedi dweud bod opsiynau seibiant 
yn gostus iawn i'w rheoli (mae pob symudiad i gartref gofal yn gofyn am asesiad llawn 
newydd – yn aml mae angen amser staff ychwanegol) ac nid yw trefniadau o'r fath yn 
rhoi'r un sicrwydd cynllunio â lleoliadau neu dderbyniadau hirach.  
 
Ni fydd cyhoeddiadau diweddar gan y llywodraeth genedlaethol am gapio'r costau gofal 
i unigolion yn cynnig cyllid ychwanegol sylweddol, yn y tymor canolig o leiaf, a bydd yn 
aneglur sut eir i'r afael â'r bwlch rhwng cyfraddau awdurdodau lleol a hunangyllidol. 
 
Bydd angen ymyrraeth fwy gweithredol a llunio'r farchnad er mwyn sicrhau 
digonolrwydd a sefydlogrwydd. Heb hyn, mae'n debygol na fydd digon o ofal preswyl a 
nyrsio arbenigol, diffyg buddsoddiad ac arloesedd, a chynnydd yn y sawl sy'n gadael y 
farchnad, gan ddwysáu'r pwysau ar ddigonolrwydd cyffredinol y farchnad. 
 

6.10.4 Heriau 
Yr heriau allweddol sy'n wynebu darparwyr yw: 
 

• Anhawster sylweddol i recriwtio a chadw staff medrus a chymwysedig, yn enwedig 
yng nghyd-destun y pandemig, cyflog isel a statws ar draws y sector, cynyddu'r 
gystadleuaeth i staff (a ffioedd asiantaethau uwch o ganlyniad) a llai o boblogaeth o 
oedran gweithio yn y rhanbarth.  

• Ansicrwydd ynghylch effaith hirdymor y pandemig ar alw, yn enwedig ymhlith 
hunangyllidwyr 

• Mwy o graffter o ran anghenion ymhlith trigolion; ac 

• Adeiladau a addaswyd sy'n anodd ac yn gostus i'w diweddaru neu eu hehangu 
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6.10.5 Effaith Comisiynu 
Mae comisiynwyr wedi helpu i gynnal y ddarpariaeth drwy gyni cyllidol yn y sector 
cyhoeddus a'r pandemig. Fodd bynnag, nid ydynt wedi llwyddo i ail-lunio'r farchnad ar 
gyfer y dyfodol. Nid yw hyn yn syndod o ystyried y cyfyngiadau sy'n wynebu 
comisiynwyr gan gynnwys cyllidebau tynn, blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd, a 
chapasiti estynedig. 
 
Mae cydweithredu rhanbarthol, gan gynnwys trefniadau cronfeydd cyfun cysgodol, wedi 
cynyddu tryloywder ac wedi helpu i godi peth o'r pwysau, ond bydd angen dull mwy 
gweithredol o lunio'r farchnad i gyfateb i raddfa'r heriau a'r cyfleoedd ar ôl y pandemig.  
P'un a yw hyn ar ffurf cymell buddsoddiad yn y math o ddarpariaeth sydd ei hangen, 
hwyluso darpariaeth y sector annibynnol neu'r trydydd sector, neu gynyddu'r 
ddarpariaeth fewnol, bydd angen lefel gymesur o adnoddau ar gyfer comisiynu a 
thrawsnewid.  
 

6.10.6 Problemau ac Argymhellion 
 

• Mae mwy o risg o rai'n gadael y farchnad wrth i gymorth dros dro y llywodraeth 
ddiflannu'n raddol.  

• Mae ansicrwydd ynghyd â phwysau cynyddol ar y gweithlu yn rhwystr mawr i 
fuddsoddi a thrawsnewid. 

• Mae amodau'r farchnad yn annhebygol o gymell buddsoddiad digonol heb lunio'r 
farchnad ac ymyrryd mwy ynddi.  

• Mae nifer y bobl y mae angen gofal preswyl arnynt yn annhebygol o gynyddu yn 
unol â newidiadau demograffig ond bydd y duedd o fwy o anghenion gan drigolion 
yn parhau.  

• Felly, mae angen darpariaeth fwy arbenigol a nyrsio yn enwedig ar gyfer pobl â 
dementia, a nodir mai cyfleusterau modern pwrpasol sy'n tueddu i gael y defnydd 
mwyaf. Mae'r pandemig wedi cyflymu'r duedd hon, yn enwedig yn y farchnad 
hunangyllidol. 

• Monitro deiliadaeth yn agos wrth i gyllid caledi ddiflannu er mwyn nodi darparwyr a 
allai fod yn ei chael hi'n anodd ac er mwyn ceisio sicrhau bod unrhyw achosion o 
adael na ellir eu hosgoi yn cael eu cynllunio a'u cefnogi. 

• Ceisio cymell buddsoddiad mewn gofal dementia a nyrsio newydd/estynedig yn y 
rhanbarth, er enghraifft drwy gontractau sy'n rhannu risgiau deiliadaeth, darparu 
safleoedd, hwyluso caniatâd cynllunio a chefnogi mentrau'r gweithlu. 

• Ystyried a ddylid caffael cartrefi sydd mewn perygl o gau naill ai i gynnal 
darpariaeth, ailbwrpasu at ddibenion eraill sy'n cefnogi pobl i fod yn annibynnol 
megis byw gyda chymorth, neu ryddhau'r cyfalaf i ailfuddsoddi mewn darpariaeth 
newydd.  

• Ystyried yr achos busnes i ddatblygu darpariaeth nyrsio fewnol (gan gynnwys rhoi 
sylw dyledus i ofynion cofrestru) er mwyn ail-gydbwyso'r farchnad a mynd i'r afael 
â methiannau yn y farchnad. 

• Datblygu modelau mewngymorth ac allgymorth gyda chartrefi preswyl yng 
nghanol eu cymunedau (y cyfeirir atynt hefyd fel modelau Hub a Spoke). Bydd hyn 
o fudd i gartrefi a'r amrywiaeth ehangach o wasanaethau a chymorth cymunedol.  
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7 Opsiynau ledled y Rhanbarth  

O fewn yr asesiad sefydlogrwydd (Rhan B), mae nifer o argymhellion i fynd i'r afael â 
materion penodol yn ymwneud â'r maes gwasanaeth rheoledig hwnnw wedi'u nodi.  I 
ategu'r argymhellion hyn, mae'r adran hon yn disgrifio opsiynau strategol ehangach y 
gellir eu defnyddio'n unigol neu'n gyfunol yn ôl amgylchiadau a blaenoriaethau 
rhanbarthol a sirol. 
 
Mae'r opsiynau wedi'u llunio fel awgrymiadau ar gyfer trafodaeth a chytundeb achosion 
strategol a busnes.  Lle y bo'n bosibl, mae'r MSR hwn yn cynnwys enghreifftiau o 
arloesi a datblygu'r farchnad mewn modd a all gefnogi'r trafodaethau hyn. 

7.1 Canolbwyntio ar ansawdd a chanlyniadau  

Mae adborth yn awgrymu bod y ffocws ar wneud y mwyaf o adnoddau cyhoeddus prin 
wedi bod ar draul canolbwyntio ar ansawdd a chanlyniadau. Dywedodd y Comisiynwyr 
eu bod yn ei chael yn anodd sicrhau ansawdd y lleoliadau a wneir y tu allan i'w hardal 
a'r canlyniadau sy'n cael eu cyflawni. Mae hyn yn rhannol oherwydd diffyg mesurau 
canlyniadau cenedlaethol (sy'n gweithio ar draws ffiniau sefydliadol), a chyswllt 
cyfyngedig rhwng y comisiynydd a'r darparwr oherwydd gwahaniaethau mewn pellter. 
 
Mae'r bartneriaeth ranbarthol wedi ymrwymo i ganlyniadau o safon uchel a rhai gwell, 
fel bloc adeiladau allweddol i sicrhau digonolrwydd a sefydlogrwydd yn y farchnad. Mae 
gwasanaethau a chyfleusterau o ansawdd da, sy'n seiliedig ar ganlyniadau, yn fwy 
deniadol i bobl sydd angen gofal a chymorth, ac mae buddsoddiad cyhoeddus a phreifat 
yn fwy tebygol lle gall gwasanaethau fodloni disgwyliadau'r farchnad a chael eu gweld i 
fod yn ychwanegu gwerth ar draws y system gyfan.   
 
Mae angen i'r pwyslais hwn ar ddatblygu ansawdd a gwell canlyniadau gael ei wneud 
mewn partneriaeth â darparwyr - ac, yn bwysig, gyda phobl sydd â phrofiad byw o ofal a 
chymorth (a gellir eu cefnogi drwy ddatblygu'r gwasanaeth Eiriolaeth Proffesiynol 
Annibynnol rhanbarthol). Awgrymir y dylid gwneud unrhyw waith datblygu sydd wedi'i 
gyd-gynhyrchu ar lefel ranbarthol i gefnogi parhad ac integreiddio, annog 
mewnfuddsoddiad ac ategu'r ffurflenni data a rennir presennol a systemau gwybodaeth 
reoli - er cydnabyddir bod angen gwella systemau data cenedlaethol ar yr un pryd. 
 
Mae llais y plentyn yn allweddol. Mae angen i'r rhanbarth adeiladu ar ei waith o ran 
cefnogi eiriolaeth. 
 
Yn ddiweddar, mae Ceredigion wedi lansio "Strategaeth Gydol Oed a Llesiant 2021-
202718" sydd yn rhannol yn mynd i'r afael â chanlyniadau llesiant pobl leol drwy ddull 
"gydol oed" nad yw'n gwahaniaethu rhwng proffiliau oedran ond sy'n hytrach yn 
canolbwyntio ar gontinwwm o wella canlyniadau dros oes yr unigolyn.  Mae'r dull hwn 
yn rhagweld newid mewn adnoddau tuag at atal. 

7.2 Buddsoddi mewn Gofalwyr Di-dâl 

Mae cyfraniad gofalwyr di-dâl yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi'n eang fel rhywbeth 
sy'n allweddol i gefnogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi a'u cymunedau eu 

 
18 https://www.ceredigion.gov.uk/resident/social-care-wellbeing/through-age-wellbeing-strategy/  
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hunain. Fodd bynnag, ni ellir cymryd y cyfraniad hwn yn ganiataol ac mae angen i'r 
rhanbarth sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael eu cefnogi yn eu rolau hanfodol bwysig. 
Mae Strategaeth Gofalwyr Di-dâl Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 2020-25 yn 
darparu'r fframwaith ar gyfer y cymorth hwn, ond mae angen gwneud rhagor o waith i 
sicrhau bod gwasanaethau a chymorth pwrpasol ar gael ac yn hygyrch i bob gofalwr di-
dâl ar draws pob rhan o'r rhanbarth, gan gyfeirio'n benodol at wella'r cynnig digidol i 
gefnogi gofalwyr di-dâl mewn cymunedau gwledig. 

7.3 Buddsoddi mewn atal ac ymyrraeth gynnar 

Fel sylfaen i ddigonolrwydd a sefydlogrwydd y farchnad, mae'r MSR hwn yn cadarnhau 
arwyddocâd buddsoddi a chefnogi atal ac ymyrraeth gynnar. Ategir hyn ym mhapur 
Llywodraeth Cymru "Cymru Iachach" a oedd yn pwysleisio "Dros y degawd nesaf, 
byddwn yn gweld gwasanaethau'n symud o ysbytai i gymunedau, ac o gymunedau i 
gartrefi. Bydd pobl yn cael cefnogaeth i gadw’n brysur a bod yn annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain cyhyd â phosib. Bydd llawer o'r newid hwn o ganlyniad i gynnal 
iechyd da, drwy roi mwy o bwyslais ar atal" ac mae'r ymrwymiad i atal ac ymyrraeth 
gynnar yn rhan annatod o Gynllun Ardal Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru a'i rhaglen 
waith trawsnewid.  
 
Fodd bynnag, roedd adborth gan arweinwyr systemau yn cydnabod bod y pwysau 
aruthrol ar yr elfen "statudol" o wasanaethau gofal a chymorth yn tynnu ffocws ac 
adnoddau oddi wrth yr union elfennau sy'n cefnogi pobl leol i aros yn annibynnol ac yn 
ddiogel yn eu cartrefi eu hunain neu gyda'u teuluoedd am fwy o amser.  Mae'r PNA yn 
disgrifio bylchau yn y gwasanaethau ataliol cymunedol hyn ar draws grwpiau 
poblogaeth oedolion a phlant, ac mae adborth gan ddarparwyr preswyl a darparwyr 
gofal cartref yn dangos bod y prinder canfyddedig o wasanaethau cymunedol yn rhoi 
pwysau ar eu gwasanaethau yng nghyd-destun cymhlethdod cynyddol lleoliadau ac 
atgyfeiriadau newydd.  
 
Mae angen gwneud rhagor o waith yn rhanbarthol ac ar lefel sirol i adeiladu 
cydnerthedd cymunedol ac unigol, cefnogi mentrau cymunedol (fel y model catalydd 
cymunedol yn Sir Benfro) a chreu cyfleoedd newydd i'r trydydd sector gyfrannu yn eu 
cymunedau eu hunain.  Mae'r pandemig wedi rhyddhau ymdeimlad cynyddol o 
weithredu cymunedol - y gellir adeiladu arno, ond fel y nodwyd yn y PNA, mae llawer o 
grwpiau poblogaeth yn teimlo'n ynysig ac yn ddi-gefnogaeth ac mae angen cyflymu 
cynnydd ar frys ar draws pob rhan o'r rhanbarth. 

7.4 Ail-ddarparu gwasanaethau  

Anogir comisiynwyr a darparwyr i ystyried opsiynau i ail-ddarparu gwasanaethau 
presennol mewn modelau gofal eraill - wrth wynebu methiannau posibl yn y farchnad 
neu mewn ymateb i gyfleoedd yn y farchnad. Gall enghreifftiau gynnwys ail-ddarparu 
hen gartref gofal yn unedau tai gofal ychwanegol fel sydd i'w gweld yng Ngheredigion. 
Gall y newid hwn oddi wrth fodelau gofal traddodiadol i ddulliau newydd ganiatáu i 
gapasiti presennol y farchnad gael ei gadw - ond sydd wedi'i raddnodi'n agosach gyda 
disgwyliadau cynyddol y cyhoedd. Mae'r opsiwn i ail-ddarparu cartrefi gofal yn dai 
arbenigol wedi'i amlygu'n benodol fel dull ymarferol o ymateb i'r galw a ragwelir am dai 
arbenigol ledled y rhanbarth, o fewn model busnes sy'n fwy addas ar gyfer cadw a 
recriwtio staff. 
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7.5 Ad-drefnu gwasanaethau 

Nododd adborth gan gomisiynwyr a darparwyr enghreifftiau lle gellir ad-drefnu ac 
ehangu modelau gwasanaeth presennol i wahanol elfennau o'r farchnad neu ffyrdd o 
ddarparu gwasanaethau a chymorth, tra'n cadw'r model presennol.  Mae enghreifftiau'n 
cynnwys datblygu modelau "hub and spoke" - cyfuno gofal preswyl â gwasanaethau 
cymunedol, a all gynnig ffordd fwy deinamig o gefnogi unigolion i aros yn annibynnol yn 
eu cartrefi ond gyda'r opsiynau o gymorth preswyl. Gall dulliau o'r fath hefyd gynnig 
mwy o hyblygrwydd i staff o ran amodau a phrofiadau gwahanol - a all roi hwb i staff o 
ran lefelau recriwtio a chadw staff.  

7.6 Datblygu gwasanaethau newydd 

Mae arweinwyr, comisiynwyr a darparwyr systemau i gyd wedi cydnabod manteision 
'dechrau o'r dechrau, wrth ddatblygu gwasanaethau newydd i fodloni lefelau 
rhagamcanol o angen a disgwyliadau newidiol y farchnad.  Mae'r MSR hwn yn nodi 
meysydd twf penodol yn y farchnad i gynnwys gofal preswyl arbenigol i bobl hŷn, gofal 
cartref, a thai arbenigol ar gyfer oedolion o oedran gweithio a phobl hŷn.  
 
Fodd bynnag, ystyrir nad yw amodau presennol y farchnad yn ffafriol i fuddsoddiad 
newydd gan y sector preifat. Yr adborth cyffredinol gan ddarparwyr yw bod pryderon am 
bwysau'r gweithlu a lefelau incwm, yn ogystal â manyleb uwch ar gyfer adeiladau 
newydd, yn cyfyngu ar gyfleoedd i ehangu a buddsoddi yn y farchnad - a nodir bod 
llawer o'r darparwyr sy'n gweithredu yn y rhanbarth yn Fusnesau Bach a Chanolig sydd 
â mynediad cyfyngedig at gyfalaf buddsoddi a chapasiti mewnol ar gyfer gwaith prosiect 
datblygu.    
 
Fodd bynnag, mae'r dadansoddiad wedi nodi rhai pocedi bach o dwf diweddar yn y 
farchnad, er enghraifft mae Sir Gaerfyrddin wedi gweld twf yn nifer y darparwyr gofal 
cartref a reoleiddir yn y 3 blynedd diwethaf (o 23 yn 2018 i 32 yn 2020) ac adeiladwyd 
nifer o ddatblygiadau gofal ychwanegol newydd yn ddiweddar yn Sir Benfro a 
Cheredigion ar gyfer pobl hŷn yn ogystal ag oedolion o oedran gweithio.    
 
Mae cynghorau sir yn allweddol o ran cefnogi'r amodau er mwyn i newydd-ddyfodiaid i'r 
farchnad (ac ehangu'r darparwyr presennol) allu datblygu gwasanaethau gofal a 
chymorth newydd.  Mae adborth gan arweinwyr a chomisiynwyr systemau yn nodi 
amrywiaeth o opsiynau sy'n cynnwys;  
 

• Mynediad at grantiau cyfalaf gan gynnwys grantiau Cyfrif Refeniw Tai a mentrau a 
grantiau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru (mae Sir Benfro wedi dechrau adeiladu tai 
cyngor eto yn ddiweddar, gan gynnwys tai arbenigol) a chymorth datblygu 
economaidd. Mae Sir Gaerfyrddin yn ystyried sut i ddefnyddio'r grant Cyfrif Refeniw 
Tai hwn i gefnogi datblygiad unedau Byw â Chymorth a Gofal Ychwanegol yn y sir 
(fel y nodwyd yn yr adroddiad Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai). Awgrymir bod gwell 
mynediad at gyllid cyfalaf yn flaenoriaeth allweddol i'r rhanbarth er mwyn ysgogi 
cynnig gofal a chymorth newydd. 

• Rhyddhau banciau tir i'w datblygu (er enghraifft, mae Ceredigion wedi rhyddhau tir 
yng ngogledd y sir yn ddiweddar i weithio mewn partneriaeth â darparwr annibynnol i 
ddatblygu Cartref Gofal newydd i'r Henoed Bregus eu Meddwl) 

• Cynllunio defnydd tir a chymorth a chefnogaeth ynghylch rheoli prosiectau. Gall 
cynghorau sir gynnig mynediad at arbenigedd rheoli prosiectau mewnol, yn enwedig 
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i ddarparwyr bach eu maint, sy'n dominyddu'r farchnad ofal ar draws y rhanbarth ac 
a allai fod heb gapasiti mewnol 

• Lle y bo'n bosibl, dylai cynghorau sir adolygu eu Cynlluniau Datblygu Lleol i chwilio 
am gyfleoedd i gefnogi datblygiad gwasanaethau gofal a chymorth newydd – gan 
gynnwys darparu unedau tai arbenigol. 

7.7 Gwella comisiynu rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau arbenigol  

Roedd arweinwyr a chomisiynwyr systemau yn cydnabod y byddai nifer o feysydd 
gwasanaeth dan y trefniadau presennol (yn enwedig gwasanaethau arbenigol i oedolion 
a hefyd ar gyfer plant) yn elwa ar ddull rhanbarthol mwy cydgysylltiedig at gomisiynu ac 
adnoddau. Mae'r MSR hwn yn tynnu sylw at wasanaethau cost uchel cyfaint isel, sydd 
fwyaf addas ar gyfer trefniadau rhanbarthol mwy cydgysylltiedig. Mewn rhai 
marchnadoedd mae digon o ddarpariaeth ar bapur ond yn ymarferol fe'i defnyddir yn 
bennaf gan awdurdodau y tu allan i'r rhanbarth.  Lle mae trefniadau cenedlaethol a 
rhanbarthol eisoes ar waith, megis Consortiwm Comisiynu Plant Cymru, mae lle i 
wneud gwell defnydd ohonynt, ond yn y pen draw bydd angen symud oddi wrth brynu ar 
hap er mwyn sicrhau mynediad cyson i ddarpariaeth y sector annibynnol lleol. 

7.8 Ailgydbwyso'r farchnad  

Yn unol â gofynion statudol sy'n ymwneud â pharhad busnes, rhaid i awdurdodau lleol 
weithio gyda darparwyr presennol i ddod o hyd i atebion os ydynt mewn trafferthion a 
gweithredu fel darparwr dewis olaf os bydd rhywun yn gadael y farchnad. Er enghraifft, 
mae ymadawiad diweddar darparwr cartref grŵp yn Sir Benfro wedi golygu bod yr 
awdurdod lleol yn ymgymryd â chyfran gynyddol o'r farchnad leol (sydd bellach yn 17% 
o'r farchnad a ddarperir yn fewnol).  
 
Mae natur ymyriadau o'r fath yn broblemus, a serch bod ymatebion o'r fath yn sicrhau 
parhad gofal, mae'r ymadawiadau hyn yn aml yn gyflym ac yn annisgwyl, yn enwedig lle 
mae'r darparwr yn rhan o grŵp sy'n gweithredu y tu allan i'r ardal leol (efallai fod 
penderfyniadau i adael o ganlyniad i benderfyniad nad yw wedi'i gysylltu'n uniongyrchol 
â'r ardal leol), ac yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod lleol weithredu'n hwylus heb yr 
opsiynau i lunio ymateb strategol mwy ystyriol o ran goblygiadau hirdymor 
penderfyniadau i ymyrryd.  
 
Gallai'r penderfyniad i adael y farchnad fod o ganlyniad i fusnes sy'n methu - ac mae'r 
awdurdod lleol mewn perygl o ymgymryd â gwasanaeth nad yw'n hyfyw neu sy'n gofyn 
am fuddsoddiad sylweddol (h.y. adnewyddu adeiladau ac ati). Mae'r angen am 
achosion busnes cadarn yn allweddol i unrhyw ymyrraeth yn y farchnad ochr yn ochr â 
rhoi sylw clir i sicrhau parhad gofal. Bydd cael capasiti mewnol (ac felly gallu) hefyd yn 
golygu bod yr awdurdod lleol mewn sefyllfa well i gefnogi darparwyr sy'n profi 
anawsterau a rheoli trosglwyddiadau posibl o ddarpariaeth breifat i ddarpariaeth 
gyhoeddus. 
 
Nodir bod cyfle i ddatblygu ymagwedd ranbarthol at "Gau Cartrefi" yn seiliedig ar 
bolisïau lleol sydd eisoes ar waith yng nghynghorau Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. 
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7.9 Adeiladu capasiti'r gweithlu  

I raddau helaeth, gellir priodoli amodau presennol dirywiol y farchnad i brinder 
sylweddol yn y gweithlu ar draws y sector cyfan.  Er bod llawer o gamau gweithredu 
sylfaenol y gweithlu cenedlaethol y tu allan i gwmpas y bartneriaeth ranbarthol ac ati, 
nodwyd bod nifer o opsiynau'n adeiladol o ran lliniaru (yn rhannol) beth o'r pwysau hyn 
ac yn bwysig i sefydlu llwyfan ar gyfer gweledigaeth feiddgar o ddatblygu'r farchnad a 
newid yn y dyfodol. Mae'r dewisiadau'n cynnwys; 
 

• Gofal hybrid a rolau nyrsio - gan ganiatáu i staff weithio'n hyblyg rhwng 
gwasanaethau. Mae'r rhain eisoes yn cael eu datblygu yng Ngheredigion a Sir 
Benfro a gellir eu hehangu ar draws y rhanbarth 

• Ymgyrchoedd recriwtio lleol a rhanbarthol - i gynnwys adnoddau ar-lein a gynhelir 
gan yr awdurdod lleol neu'r bartneriaeth ranbarthol 

• Mae Dysgu a Datblygu yn cynnig cefnogi cynnydd gyrfa staff ar draws y sectorau 
darparu mewnol ac annibynnol 

• Cronfa o staff mewnol y gall darparwyr annibynnol wneud defnydd ohonynt fel y bo'r 
angen.  

• Cydraddoldeb o ran telerau ac amodau ar draws y sector. I wneud hyn bydd angen 
dulliau buddsoddi a phartneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd a chynghorau sir.  

• Cysylltu mentrau economaidd lleol – fel Strategaeth Adfywio Sir Benfro i gefnogi'r 
broses o recriwtio a chadw staff gofal, ochr yn ochr â gweithgarwch ysgogi 
economaidd a mentergarwch ehangach.  

• Ymrwymiad i'r Cyflog Byw Gwirioneddol - Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi 
dangos cefnogaeth ac mae tendrau newydd yn cael eu datblygu yn y rhanbarth 
(cynghorau Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin) sy'n nodi ymrwymiad i'r Cyflog Byw 
Gwirioneddol.  Bydd yr ymrwymiad hwn yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol ar 
draws pob rhan o'r farchnad - er enghraifft mae ymchwil gan y Gymdeithas Gofal 
Cartref yn nodi y bydd angen i gyfraddau gofal cartref gynyddu tua 12%19 yn 2022 
ledled Cymru. 

7.10 Methodoleg Ffioedd 

Nododd y rhan fwyaf o ddarparwyr a ymatebodd i'r arolygon MSR fod costau cynyddol 
yn her sylweddol i'w sefydlogrwydd yn y farchnad, yn enwedig mewn gwasanaethau i 
bobl hŷn. Ar yr un pryd, mae comisiynwyr mewn rhannau eraill o'r farchnad, yn enwedig 
cartrefi plant a maethu annibynnol, yn pryderu am gost uchel lleoliadau.  Nodir bod yr 
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wrthi'n cynnal ymchwiliad i wasanaethau 
plant, sy'n debygol o ddylanwadu ar bolisi cenedlaethol wrth symud ymlaen20.  
 
Mae'r broses o bennu ffioedd ar gyfer gofal preswyl a gofal cartref i bobl hŷn yn 
wahanol ar draws y rhanbarth ac er gwaethaf cydnabyddiaeth yn y Papur Gwyn Ail-
gydbwyso fod angen fframwaith safonol ar gyfer pennu ffioedd, mae trefniadau lleol yn 
parhau, sy'n codi pryder ymhlith darparwyr ar hyn o bryd ynghylch tryloywder a 
chysondeb ar draws y rhanbarth (er enghraifft, mae'r gyfradd gofal cartref yng 
Ngheredigion yn wahanol iawn i'r ddau gyngor sir arall).   Mae'r amrywiad hwn yn creu 
tensiynau mewnol yn y farchnad o ran sefydlogrwydd rhwng siroedd a gwasanaethau, 

 
19 https://www.homecareassociation.org.uk/resource/real-living-wage-for-careworkers-in-wales-must-be-
funded.html  
20 https://www.gov.uk/cma-cases/childrens-social-care-study  
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er cydnabyddir bod y trefniadau hyn yn cael eu pennu gan amrywiaeth o ffactorau lleol i 
gynnwys, er enghraifft, costau gwledigrwydd gwahanol.  
 
Mae Comisiynwyr wedi nodi bod capasiti rhanbarthol (yn enwedig cartrefi gofal i 
oedolion o oedran gweithio) yn cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol y tu allan i'r 
rhanbarth sy'n barod i dalu cyfradd gystadleuol i sicrhau lleoliadau.  Mae angen i 
gynghorau Gorllewin Cymru a'r Bwrdd Iechyd ystyried cystadleuaeth allanol wrth gyfrifo 
eu ffioedd. 
 
Mae cyfle i'r rhanbarth symud gyda'i gilydd tuag at fwy o gysondeb yn y ffordd y mae'n 
pennu ffioedd lleoli ar draws y tri chyngor a'r Bwrdd Iechyd (ffioedd Gofal Iechyd 
Parhaus), a bydd dulliau o'r fath yn gofyn am ymgysylltu'n agos â darparwyr gan 
ddefnyddio dull a fformiwla llyfr agored sy'n mynd i'r afael â'r angen i sicrhau gwerth am 
arian tra'n darparu gwasanaethau o ansawdd da sy'n gwella canlyniadau.  
 
Caiff y dull hwn ei gymeradwyo'n glir gan Lywodraeth Cymru ac mae cyfle i adeiladu ar 
y cynnydd sydd eisoes yn cael ei wneud yn y rhanbarth er mwyn hwyluso 
methodolegau a rennir - er enghraifft, defnydd Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin o'r 
fframwaith "Lets Agree to Disagree" ar gyfer cartrefi gofal pobl hŷn, a model cost uned y 
Gymdeithas Gofal Cartref ar gyfer pennu ffioedd gofal cartref. Mae Partneriaeth Gofal 
Gorllewin Cymru wedi sefydlu Grŵp Ffioedd Rhanbarthol fel fforwm i weithio gyda'i 
gilydd tuag at gael mwy o gysondeb wrth bennu ffioedd ac mae angen blaenoriaethu'r 
gwaith hwn wrth symud ymlaen. 

7.11 Cefnogi hyder y farchnad 

Yr adborth gan gomisiynwyr a darparwyr cartrefi gofal i oedolion oedd bod contractau 
bloc yn hytrach na chontractau ar hap yn rhoi sicrwydd busnes mwy cadarn wrth 
gynllunio.  Er bod angen ystyried trefniadau o'r fath yn ofalus er mwyn sicrhau bod 
adnoddau prin yn cael eu defnyddio'n effeithlon ac yn effeithiol, cydnabuwyd y gall 
contractau bloc, hyd yn oed os cânt eu gosod dros gyfnod byr, gynnig sicrwydd i 
ddarparwyr pan fo lefelau deiliadaeth yn is na'r pwynt adennill costau ariannol - gan roi 
opsiynau diogel i gomisiynwyr wrth iddynt wneud lleoliadau.  Gwneir mwyfwy o 
ddefnydd mewn rhai ardaloedd o gontractau bloc 'meddal' sy'n rhannu risgiau 
deiliadaeth.  

7.12 Ailgychwyn y gwaith a ohiriwyd gan y pandemig 

Yr adborth cyffredinol gan arweinwyr, comisiynwyr a darparwyr systemau oedd bod 
llawer o'r blaenoriaethau rhanbarthol a lleol presennol i gefnogi pobl leol i aros yn 
annibynnol yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain wedi bod yn destun oedi neu atal 
dros dro yn ystod y pandemig, gan gynnwys, er enghraifft, prosiectau a ariannwyd 
drwy'r Gronfa Gofal Integredig megis y Cynlluniau Rhyddhau i Adolygu ac Asesu 
(D2RA) a oedd yn atal y defnydd llawn o gyfleusterau camu-i-lawr arfaethedig. 
Awgrymir bod y bartneriaeth ranbarthol yn adolygu ei blaenoriaethau cyn y cylch 
gwariant nesaf h.y. cynnal archwiliad o'r Cynllun Ardal i nodi pa rai o'r blaenoriaethau 
presennol hyn y dylid eu hadfer os cawsant eu hatal dros dro gan y pandemig. Nodir 
bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dyletswydd statudol o dan Fesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2009 i awdurdodau lleol baratoi Adolygiad Gwella Blynyddol, a all fod yn 
gatalydd ar gyfer yr archwiliad arfaethedig hwn. 
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7.13 Buddsoddi mewn Arloesedd Technoleg  

Nodwyd gan yr holl randdeiliaid fod defnydd ehangach o dechnoleg ddigidol yn opsiwn i 
helpu unigolion i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser, tra hefyd 
yn cefnogi gwell cydlyniant cymunedol a gwytnwch.  Ystyriwyd bod yr elfennau hyn yn 
hanfodol er mwyn mynd i'r afael â chymhlethdod cynyddol y galw ar farchnadoedd gofal 
lleol. 
 
Mae'r rhanbarth eisoes wedi croesawu technoleg ddigidol ac mae grŵp digidol 
rhanbarthol wedi'i sefydlu'n ddiweddar i fwrw ymlaen â'r agenda hon. Fodd bynnag, yr 
adborth gan gomisiynwyr a darparwyr oedd bod llawer o'r dechnoleg ddigidol a 
ddefnyddid yn y rhanbarth ar hyn o bryd yn cael ei hystyried yn dechnoleg sylfaenol – 
fel larymau codwm, larymau gwddf a synwyryddion – a bod cyfle i gynyddu'r lefelau 
presennol o fabwysiadu digidol a'r mathau o dechnoleg ddigidol sy'n cael eu defnyddio - 
megis defnyddio technoleg AI yng nghartrefi pobl (gan gynnwys cartrefi gofal preswyl) a 
chofnodion gofal digidol er enghraifft.  At hynny, mae'r PNA wedi nodi pryderon 
ynghylch diffyg cynhwysiant digidol pobl ag anghenion gofal a chymorth ledled y 
rhanbarth - yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae'r pandemig wedi golygu bod hyd 
a lled yr allgáu digidol hwn yn waeth ac wedi cyfyngu ar fynediad ffisegol i wasanaethau 
a chymorth.  
 
Yn ddiweddar, mae'r rhanbarth wedi sefydlu'r Ganolfan Cydgysylltu Ymchwil, Arloesi a 
Gwella (RIICH) a ariennir gan y Gronfa Trawsnewid gan ddwyn ynghyd staff y Bwrdd 
Iechyd a'r cyngor sir, darparwyr ac entrepreneuriaid gyda'r nod o "alluogi timau a 
gwasanaethau i rannu dysgu, cael gafael ar wybodaeth, cyngor ac arfer da, ac edrych 
ar gyfleoedd i uwchraddio a lledaenu syniadau a ffyrdd newydd o weithio" ar draws y 
system iechyd a gofal rhanbarthol. 
 
Awgrymir bod y bartneriaeth ranbarthol yn adeiladu ar waith y ganolfan hon i gefnogi 
defnydd ehangach o arloesedd technoleg ddigidol. Gall hyn gynnwys cynyddu prosiect 
CONNECT y rhanbarth ar ddefnyddio technoleg ddigidol i gefnogi gweithgareddau 
ymyrraeth gynnar ac atal, yn ogystal ag archwilio ac annog comisiynwyr, darparwyr a 
chyflenwyr technoleg i gydweithio ar ddatblygu gwasanaethau gofal a chymorth digidol 
newydd.  
 
Ymhlith enghreifftiau eraill o gynnydd mae gwaith a wnaed yn Sir Benfro yn ystod y 
pandemig i gefnogi pobl leol i gael mynediad i dechnoleg ddigidol, yn cynnwys benthyca 
offer digidol. Cafodd y fenter hon ei chydnabod yn genedlaethol (MJ finalists).  
 
At hynny, anogir y cynghorau sir i archwilio'r defnydd o gyllid a mentrau21 llywodraeth 
genedlaethol i gefnogi cysylltedd digidol ar draws y rhanbarth, yn ogystal ag edrych ar 
adnoddau mewnol a'r gallu i helpu pobl leol i fod yn  "ddinasyddion digidol" – fel 
cynlluniau i roi benthyg caledwedd digidol - fel llechi a gliniaduron i bobl leol. 
 
  

 
21 https://gov.wales/digital-strategy-wales-html  
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8 Casgliad – Galwad i Weithredu 

Mae'r MSR a'r PNA hyn yn disgrifio system gofal a chymorth sydd o dan straen 
sylweddol. Gellir priodoli llawer i effeithiau'r pandemig, cyni cyllidol yn y sector 
cyhoeddus a phwysau ar y gweithlu ar draws pob rhan o'r farchnad. Fodd bynnag, 
mae'r sector hefyd wedi dangos gwytnwch a hyblygrwydd mawr - a'r cryfderau hyn, ochr 
yn ochr â chydnabyddiaeth gyffredin fod angen gweithredu beiddgar, sy'n cynnig 
ymdeimlad o optimistiaeth a gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 
 
Mae llawer i enghraifft o arferion a darpariaeth arloesol i adeiladu arnynt - ochr yn ochr 
â chyfle gwirioneddol i lunio marchnad sydd wedi'i seilio ar ddisgwyliadau a gofynion 
dinasyddion yr 21ain Ganrif. Nid yw hyn yn golygu anghofio am y gorffennol, ond yn 
hytrach atgyfnerthu'r hyn sy'n gweithio'n dda a cheisio dulliau arloesol i ddelio â 
chyfleoedd sy'n codi a heriau fel y disgrifir yn yr MSR hwn. 
 
Bydd llawer yn dibynnu ar ddull cydweithredol o geisio ymrwymiad, cysondeb a pharhad 
o ran gwella ansawdd a chanlyniadau.  Mae'r broses o ddyrannu cyllid cenedlaethol 
sydd ar y gweill yn arbennig o amserol i ategu rhywfaint o'r uchelgais hwn o bosibl - yn 
enwedig o ran ysgogi buddsoddiad cyfalaf i helpu i roi hwb i wasanaeth newydd (ac 
arloesol) i sicrhau economi gymysg fywiog o wasanaethau gofal a chymorth.   
 
Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru mewn sefyllfa dda i gydgysylltu a llywio'r 
agenda hon er mwyn sicrhau marchnad gofal a chymorth sefydlog a digonol ar draws y 
rhanbarth cyfan sy'n hyrwyddo Llesiant i bobl a chymunedau lleol. 
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Atodiad 1: Asesiadau Digonolrwydd Llawn  

1 Plant a Phobl Ifanc 

Mae plant a phobl ifanc yn dibynnu ar ystod eang o wasanaethau i ategu'r gofal a 
ddarperir gan eu teuluoedd. Mae'r rhain yn amrywio o wasanaethau cyffredinol fel 
ysgolion ac ymweliadau iechyd i wasanaethau arbenigol i blant ag anghenion penodol 
megis gofal preswyl a gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed. Mae angen i'r 
holl wasanaethau hyn fod yn ddigonol o ran sylwedd ac ansawdd a gweithio'n dda 
gyda'i gilydd i alluogi plant a phobl ifanc i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl.  
 
Dim ond rhai o'r gwasanaethau hyn sy'n wasanaethau a reoleiddir sy'n dod o fewn 
cwmpas Côd Ymarfer MSR yn uniongyrchol: 
 

• Cartrefi gofal i blant a phobl ifanc 

• Maethu 

• Gwasanaethau mabwysiadu 

• Llety diogel 

• Canolfannau preswyl i deuluoedd 

• Eiriolaeth a Reoleiddir 
 
Yn ogystal, mae angen gwasanaethau gofal cartref ar blant a phobl ifanc weithiau, ond 
gan fod y gwasanaethau hyn wedi'u hanelu i raddau helaeth iawn at oedolion, cânt eu 
cynnwys mewn man arall yn yr MSR hwn. 
 
Mae'r gwasanaethau plant sydd o fewn cwmpas yr MSR yn cynrychioli hanner y rhestr 
o wasanaethau a reoleiddir ond dim ond cyfran fach iawn o blant a phobl ifanc yn lleol 
sydd eu hangen, ac mewn rhai achosion, megis llety diogel, llai na 30 o blant ledled 
Cymru gyfan ar unrhyw un adeg. 
 
Er mwyn osgoi dyblygu, mae'r asesiad digonolrwydd yn ystyried gwasanaethau i blant a 
phobl ifanc yn gyffredinol yn seiliedig ar y PNA. Ceir asesiad sefydlogrwydd ar wahân ar 
gyfer pob un o'r gwasanaethau a reoleiddir sy'n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. 
Mae'n bwysig cofio bod y graddau y bydd angen y gwasanaethau a reoleiddir yn 
dibynnu, yn bwysig iawn, ar yr ystod ehangach o wasanaethau cyffredinol ac a 
dargedwyd ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd neu ofalwyr.  

1.1 Edrych yn ôl 

Nododd PNA 2017 fod nifer y plant yng Ngorllewin Cymru yn debygol o aros yn weddol 
sefydlog dros y 15 mlynedd nesaf, sef tua 85,000. Roedd hefyd yn nodi bod cyfradd y 
plant oedd yn derbyn gofal yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru.  
 
Yn gyffredinol, daeth y PNA i'r casgliad 'bod y gwasanaethau statudol gofynnol ar waith 
i ddiwallu anghenion y plant a'r bobl ifanc mwyaf agored i niwed ac i'w cadw rhag niwed' 
ond 'bod datblygu gwasanaethau addas i'r diben ar draws yr ystod, fodd bynnag, yn 
daith barhaus a bod nifer o feysydd lle gellir gwneud gwelliannau pellach'. Roedd y 
rhain yn cynnwys: 
 

• Cryfhau llais a rheolaeth y defnyddiwr 
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• Cynyddu cyd-gynhyrchu; a 

• Datblygu partneriaeth ac integreiddiad cydweithredu   
 
Roedd y blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynllun Ardal yn cynnwys dau oedd yn 
ymwneud yn benodol â gwasanaethau a reoleiddir, sef: 
 

• Ad-drefnu prosesau comisiynu ar gyfer pecynnau gofal a chymorth cost uchel, nifer 
isel i blant ag anghenion cymhleth, er mwyn darparu gwasanaethau cost-effeithiol 
cyson sy'n sicrhau'r canlyniadau gorau i ddefnyddwyr gwasanaethau 

• Lleihau nifer yr achosion o symud rhwng lleoliadau yn achos Plant sy'n Derbyn Gofal 
a lleihau dibyniaeth ar ofal preswyl  

 
Er bod cynnydd wedi cael ei wneud o ran comisiynu darpariaeth arbenigol, lleoliadau 
cost uchel, niferoedd isel, yn dal i fod yn her.  Dros y pedair blynedd diwethaf mae nifer 
y plant sy'n derbyn gofal yng Ngorllewin Cymru wedi cynyddu, o 390 ym mis Mawrth 
2018 i 455 ym mis Mawrth 2021, tra bo nifer y plant mewn gofal preswyl hefyd wedi 
cynyddu. Mae'r darlun wedi amrywio ar draws y rhanbarth, fodd bynnag mae'r nifer yn 
codi'n sydyn yng Ngheredigion a Sir Benfro ond yn disgyn yn Sir Gaerfyrddin. Mae hyn 
yn awgrymu bod angen cyfuno partneriaeth ranbarthol ag atebion dwyochrog ac un sir 
pan fo'n briodol. 
 
Adroddir hefyd am fylchau mewn gwasanaethau arbenigol a rhai sydd wedi'u targedu, 
gan gynnwys cymorth i blant anabl a gwasanaeth CAMHs. 

1.2 Edrych ymlaen 

Mae'r amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf yn awgrymu, er bydd poblogaeth Gorllewin 
Cymru yn tyfu'n gymedrol dros y degawd nesaf (1.3% erbyn 2031), bydd nifer y plant o 
dan 16 oed yn gostwng 8%, neu tua 5000 yn llai o blant, gyda'r gostyngiad mwyaf yng 
Ngheredigion a Sir Benfro. Bydd hyn yn effeithio ar y galw am wasanaethau cyffredinol, 
ond mae'n annhebygol o arwain yn uniongyrchol at lai o alw am wasanaethau 
arbenigol, yn wir mae tueddiadau cyfredol yn dangos cynnydd.  
 
Mae'r ffactorau sy'n pennu nifer y plant y mae angen cymorth arbenigol arnynt yn 
gymhleth ac mae'r amrywiad rhwng ardaloedd a chyfnodau amser yn faes trafod ac 
ymchwil parhaus yn genedlaethol. Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn tynnu sylw at yr 
ansicrwydd mawr mae effaith pandemig Covid-19 wedi ei chreu. Mae tystiolaeth yn dod 
i'r amlwg fod y pandemig wedi cael effaith andwyol ar lesiant plant a phobl ifanc mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, yn enwedig eu hiechyd meddwl, ac wedi cynyddu profiadau 
niweidiol fel cam-drin domestig. Effeithiwyd mewn modd difrifol iawn ar addysg hefyd, 
ac mae'n bosibl bod yna blant sy'n dioddef neu sydd mewn perygl o niwed nad ydynt 
wedi cael eu hadnabod neu nad ydynt yn cael cymorth mor gyflym ag o'r blaen. Dim 
ond dros yr ychydig flynyddoedd nesaf y daw effaith hirdymor y pandemig i'r amlwg ond 
byddai'n ddoeth rhagweld cynnydd tebygol yn nifer y plant a'r bobl ifanc ag anghenion 
mwy cymhleth sydd angen gwasanaethau arbenigol a rhai wedi'u targedu. 
 
Mae'r asesiadau Llesiant drafft yn tynnu sylw at bryderon ynghylch digonolrwydd gofal 
plant fforddiadwy, yn enwedig yn Sir Benfro a Cheredigion. Mae diffyg gofal plant yn 
rhwystr i gyflogaeth ac mae costau gofal plant uchel yn ffactor arwyddocaol o ran tlodi 
mewn gwaith. Ar gyfer gwasanaethau cyffredinol eraill, megis ysgolion, mae'r 
tueddiadau demograffig yn awgrymu ei bod yn debygol y bydd digon o wasanaethau, er 
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gall y rhain ddisgwyl wynebu heriau sylweddol o ran y gweithlu gyda'r gostyngiad a 
ragwelir yn y boblogaeth o oedran gweithio ledled y rhanbarth. 
 
Nodir lefelau uwch o dlodi plant yn yr Asesiadau Llesiant drafft fel blaenoriaeth 
ranbarthol. Mae'r cyfraddau'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Cymru ac 
wedi cynyddu ym mhob un o'r tair sir rhwng 2018/19 a 2019/20. 
 
Canfu adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020 gan y gynghrair Dileu Tlodi Plant, 
a oedd yn defnyddio ymchwil ar sail data'r Adran Gwaith a Phensiynau, mai Sir Benfro 
oedd â'r gyfradd tlodi plant uchaf yng Nghymru (ar ôl ystyried costau tai) lle bernir bod 
31.4% o'r plant yn byw mewn tlodi (cyfanswm o 4,376 o blant). (Ceredigion oedd y 
pedwerydd uchaf yn 30.3% a Sir Gaerfyrddin yn 9fed yn 29.3%)22. 
 
Mae'n ddigon posibl y bydd y galw am wasanaethau mwy arbenigol yn cynyddu 
oherwydd canlyniadau uniongyrchol ac anuniongyrchol y pandemig, gan gynnwys yr 
effaith economaidd. Mae hyn yn hynod heriol o ystyried yr anawsterau o ran darparu 
gwasanaethau mewn ardaloedd mwy gwledig. Efallai fydd diffygion yn y gwasanaethau 
arbenigol sydd ar gael o fewn pellter rhesymol i gartref y plentyn ac sydd yn cyfateb yn 
dda i'w hanghenion, er enghraifft yn y Gymraeg lle bo angen. 
 
Mae rhai o'r materion a nodwyd yn y PNA blaenorol megis gwella llais a rheolaeth 
defnyddiwr a gwella'r broses o gydgysylltu gwasanaethau a'r trosglwyddiadau 
rhyngddynt wedi'u hamlygu eto. 

1.3 Problemau a Bylchau 

• Mae'r asesiadau Llesiant drafft yn tynnu sylw at bryderon ynghylch digonolrwydd 
gofal plant fforddiadwy, yn enwedig yn Sir Benfro a Cheredigion.  

• Mae tlodi plant wedi cynyddu ar draws Gorllewin Cymru. 

• Rhagwelir y bydd poblogaeth y plant yn gostwng ar y cyfan, ond efallai fydd y galw 
am gymorth a gwasanaethau arbenigol fel CAMHs a gofal preswyl, sydd eisoes yn 
anodd eu cyrchu'n lleol, yn cynyddu. 

• Mae effaith hirdymor y pandemig parhaus yn ansicr iawn ond mae risg sylweddol 
y bydd yn niweidiol i lesiant plant a phobl ifanc, ac yn gwaethygu'r heriau 
presennol. 

• Mae llais defnyddiwr, cyd-gynhyrchu ac integreiddio, gan gynnwys 
trosglwyddiadau mwy di-dor i wasanaethau oedolion, yn parhau i fod yn feysydd 
allweddol i'w datblygu. 

 
  

 
22Asesiad Llesiant Drafft Sir Benfro 
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2 Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol 

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) yn 
broblem iechyd cyhoeddus fawr, yn fater cyfiawnder troseddol a hawliau dynol, ac 
mae'n achosi amryw ganlyniadau andwyol o ran iechyd a llesiant ar hyd oes. Mae'n 
achosi niwed i unigolion a theuluoedd, a gellir teimlo ei effaith ar draws cymunedau, 
cymdeithasau ac economïau cyfan. 
 
Er gellir canfod union nifer yr achosion o VAWDASV a adroddwyd, nid oes dull cytûn ar 
gyfer canfod nifer yr unigolion yr effeithir arnynt yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol 
gan VAWDASV. Y rheswm am hyn yw nad oes modd rhagweld achosion o VAWDASV. 
Nododd PNA 2017 fod 1,215 o achosion o gam-drin wedi'u hadrodd yn Sir Gaerfyrddin 
yn 2018, 1,062 o achosion yng Ngheredigion a 717 o achosion yn Sir Benfro, o 
gymharu â chyfanswm o 22,410 o achosion o gam-drin ledled Cymru, ond nid oedd y 
rhain wedi cael eu bwrw ymlaen.  
 
Nododd data a ddarparwyd gan Swyddfa Ystadegau Gwladol fod heddluoedd Cymru, 
rhwng mis Mawrth 2018 a 2019, wedi cofnodi 80,924 o ddigwyddiadau cysylltiedig â 
VAWDASV yn genedlaethol, ond eto, mae'r data a gofnodir gan yr heddlu dim ond yn 
dangos rhan fach o'r darlun go iawn, gan na roddir gwybod am ddigwyddiadau yn aml 
iawn.  
 
Mewn ymateb i raddfa a difrifoldeb VAWDASV, mae Llywodraeth Cymru wedi 
adnewyddu ei Strategaeth VAWDASV genedlaethol am 2016-21 yn ddiweddar.  Un o 
brif amcanion y strategaeth VAWDASV genedlaethol yw gwneud ymyrraeth gynnar ac 
atal yn flaenoriaeth, gan gydnabod bod atal yn hanfodol i dorri'r cylch o drais mewn 
teuluoedd a chymunedau.   
 
Yn yr un modd, cychwynnwyd Strategaeth VAWDASV ar gyfer Canolbarth a Gorllewin 
Cymru (Bywydau Mwy Diogel, Teuluoedd Iachach) yn 2018, i adlewyrchu'r strategaeth 
genedlaethol hon ac i weithredu fel catalydd ar gyfer gwell gwaith partneriaeth rhwng 
comisiynwyr a darparwyr i fynd i'r afael â VAWDASV a sicrhau bod ymyriadau cymorth 
ac atal priodol ar gael ac yn hygyrch lle a phan fo angen. 
 
Mae gwasanaethau a chymorth VAWDASV yn amrywio o ddyletswyddau statudol, 
megis darparu canolfannau lloches a chymorth i amrywiaeth o wasanaethau a chymorth 
anstatudol i gynnwys, er enghraifft, mynediad at wasanaethau cwnsela arbenigol a 
chymorth a chyngor ar-lein. Mae'r ystod o wasanaethau a gwmpesir yn cynnwys; 
 

• Modelau Llety 

• Gwasanaethau yn y gymuned 

• Mentrau Ymyrraeth Gynnar ac Atal 

• Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

• Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â throseddwyr 

• Mentrau Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Gwasanaethau Trais a Cham-drin Rhywiol 
 
Mae'r dadansoddiad diweddaraf gan Grŵp Strategaeth VAWDASV Canolbarth a 
Gorllewin Cymru yn dangos bod y rhanbarth wedi derbyn cyfanswm o £2.9m o gyllid yn 
2018, er nodwyd bod canfod cyfanswm yr adnoddau ariannol yn parhau i fod yn dasg 
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gymhleth o achos sut caiff cyllidebau ar gyfer cymorth cyffredinol eu rhannu. Cafodd 
cyfran fawr o'r arian hwn ei gyfeirio drwy'r Grant Cymorth Tai ac mae llawer o 
wasanaethau hefyd yn dibynnu ar grantiau gan elusennau.  Roedd y Grŵp Strategaeth 
o'r farn bod y trefniant ariannu cymhleth hwn yn creu heriau sylweddol o ran cynllunio a 
darparu gwasanaethau'n effeithiol. 

2.1 Edrych yn ôl 

Roedd PNA 2017 yn rhagflaenu strategaeth VAWDASV Canolbarth a Gorllewin Cymru 
ac yn nodi'r bylchau canlynol yn y gwasanaethau a ddarperir a'r meysydd i'w gwella: 
 

• Codi proffil a dealltwriaeth y cyhoedd o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol, gan gynnwys ymhlith grwpiau sy'n agored i niwed fel Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Ethnig, pobl anabl, y gymuned LGBT, pobl hŷn, ffoaduriaid a mudwyr. 

• Sefydlu arferion da o ran adnabod, gwybodaeth, ymgynghori ac integreiddio 
gwasanaethau cysylltiedig eraill. 

• Nodi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gynharach. 

• Gwella addysg am berthnasoedd iach a chydraddoldeb rhywiol. 

• Sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn cael eu hyfforddi i ddarparu ymatebion 
effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr. 

• Darparu mynediad cyfartal i ddioddefwyr i wasanaethau o ansawdd uchel sydd wedi 
eu harwain gan anghenion, sydd wedi eu seilio ar gryfderau ac sy’n ymatebol i 
rywedd ar draws y rhanbarth. 

• Datblygu gwasanaethau yn y gymuned sydd wedi'u cyd-gynhyrchu, sy'n cael eu 
harwain gan ddefnyddwyr, sy'n atal unigedd ac yn hyrwyddo llesiant a gwytnwch. 

• Cynyddu ymgysylltiad goroeswyr wrth gynllunio, darparu a monitro gwasanaethau. 

• Datblygu a gweithredu llwybr integredig ar gyfer pob math o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

• Mwy o ffocws ar gyflawnwyr troseddau, gan eu dwyn i gyfrif am eu gweithredoedd a 
darparu cyfleoedd, drwy ymyrraeth a chymorth, iddynt newid eu hymddygiad. 

2.2 Edrych ymlaen 

Mae'r pandemig parhaus wedi cael effaith sylweddol ar oroeswyr VAWDASV, ac mae'r 
canlyniadau wrth symud ymlaen yn dal yn ansicr. Ers yr achosion o COVID-19, mae 
data sy'n dod i'r amlwg, ac adroddiadau gan y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau 
rheng flaen wedi dangos bod llawer o fathau o VAWDASV, yn enwedig trais domestig, 
wedi gwaethygu.” 
 
Mae fersiwn drafft y PNA 2022 wedi cael y fantais o allu adeiladu ar y dadansoddiad 
bwlch mwy diweddar a gynhaliwyd gan Grŵp Strategol VAWDASV Canolbarth a 
Gorllewin Cymru, er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno Manyleb Gwasanaeth VAWDASV 
Ranbarthol. Nododd y Grŵp Strategol a oedd yn cynnwys comisiynwyr, darparwyr a 
goroeswyr VAWDASV y themâu canlynol fel bylchau neu feysydd i'w gwella. Sylwer, 
mae'r themâu hyn eu hunain yn fwy penodol na'r rhai a nodwyd yn PNA 2017, sy'n cael 
eu hystyried yn fwy generig ac sy'n rhoi pwys ar ymagwedd yn hytrach na darparu 
gwasanaethau.  
 

• Gwasanaethau plant a phobl ifanc. 

• Gwasanaethau sy'n canolbwyntio mwy ar atal. 
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• Sicrhau bod mewnbwn arbenigol VAWDASV ar gael ar gyfer grwpiau penodol h.y. 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, anabledd, LGBT, pobl hŷn. 

• Adolygu'r model lloches a'r opsiynau llety. 

• Opsiynau llety a chymorth i bobl ag anghenion cymhleth sy'n herio modelau 
presennol. 

• Gwasanaethau yn y gymuned ar gyfer goroeswyr cam-drin a thrais rhywiol. 

• Ymyriadau / Gwasanaethau i gyflawnwyr troseddau.  
 
Ochr yn ochr â dadansoddiad o fylchau drafft PNA 2022, mae gwaith a wnaed gan 
Grŵp Strategaeth VAWDASV Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 2021 wedi darparu 
golwg fanylach ar fylchau o ran gwasanaeth a chymorth yn ardal pob cyngor sir.  
 
Mewn ymateb i'r heriau a wynebir o ran darparu gwasanaethau cyson o ansawdd uchel 
ar draws y rhanbarth, mae Grŵp Strategaeth VAWDASV yn paratoi lansio Manyleb 
Gwasanaeth VAWDASV Ranbarthol, i ategu Strategaeth "Bywydau Mwy Diogel, 
Teuluoedd Iachach" Canolbarth a Gorllewin Cymru 2018. Mae'r amseru ar gyfer 
cyflwyno'r cynllun hwn yn digwydd yr un pryd ag y bydd pob sir yn adnewyddu eu 
contractau VAWDASV yn 2022. 

2.3 Problemau a Bylchau 

• Mae nifer yr achosion o drais yn erbyn menywod wedi cynyddu yn ystod y 
pandemig tra bo dioddefwyr o bosibl wedi ei chael hi'n anoddach cael gafael ar 
wasanaethau. 

• Mae'r trefniadau ariannu cymhleth yn risg sylweddol o ran sicrhau cymorth 
digonol.   

• Mae bwlch penodol o ran diffyg gwasanaethau i ddioddefwyr hŷn cam-drin 
domestig 

• Nododd Grŵp Strategol VAWDASV Canolbarth a Gorllewin Cymru, sy'n cynnwys 
comisiynwyr, darparwyr a goroeswyr VAWDASV, y themâu canlynol fel bylchau 
neu feysydd i'w gwella 

• Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

• Gwasanaethau sy'n canolbwyntio mwy ar atal 

• Sicrhau bod mewnbwn arbenigol VAWDASV ar gael ar gyfer grwpiau penodol 
h.y. BAME, anabledd, LGBT, pobl hŷn 

• Adolygu'r model lloches a'r opsiynau llety 

• Opsiynau llety a chymorth i bobl ag anghenion cymhleth sy'n herio modelau 
presennol 

• Gwasanaethau yn y gymuned ar gyfer goroeswyr cam-drin a thrais rhywiol 

• Ymyriadau / Gwasanaethau i gyflawnwyr troseddau. 

 

3 Gofalwyr (gan gynnwys gofalwyr ifanc di-dâl) 

Ystyr gofalwr yw unrhyw un sy'n rhoi gofal am ddim i ffrind/aelod o'r teulu/cymydog sydd 
ag unrhyw fath o gyflwr iechyd, salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu  
ddibyniaeth ac na all ymdopi gartref heb gymorth ychwanegol.  Goruchwylir 
gwasanaethau i ofalwyr di-dâl gan Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru sy'n 
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cynnwys cynrychiolaeth o'r Bwrdd Iechyd, cynghorau sir, partneriaid y trydydd sector a 
gofalwyr di-dâl. 
 
Mae Deddf Llesiant Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 yn nodi bod ystod o 
ddyletswyddau ar awdurdodau lleol i gefnogi gofalwyr di-dâl, sy'n cwmpasu:  
 

• Adnabod a chydnabod 

• Cyngor a gwybodaeth 

• Asesu anghenion gofalwyr 

• Cymorth ymarferol  

• Eiriolaeth 

• Cymorth cyflwr-benodol i'r gofalwr a'r person maent yn gofalu amdano 
 
Fodd bynnag, mae gofalwyr di-dâl hefyd yn cael eu cefnogi drwy lu o wasanaethau a 
chymorth, i gynnwys;  
 

• Gwasanaethau cyffredinol: Er enghraifft, canolfannau hamdden, canolfannau 
cymunedol, llyfrgelloedd a chyfleoedd addysg i oedolion.  

• Gwasanaethau ataliol: Er enghraifft, cynlluniau cymydog da, clybiau cinio, mentrau 
cymunedol, gwasanaethau cymunedol/gwirfoddol. 

• Cyfleoedd Dydd: Darparu cyswllt cymdeithasol, lleihau unigedd ac unigrwydd, 
cynnal a / neu adfer annibyniaeth, cynnig gweithgareddau sy'n darparu ysgogiad 
meddyliol a chorfforol, darparu gwasanaethau gofal, cynnig cymorth lefel isel.  

• Darpariaeth Gofal Seibiant: fodd bynnag, mae'r gwasanaethau hyn yn ddewisol. 

• Taliadau Uniongyrchol: Mae'r rhain yn ffordd arall i unigolion gael mynediad at 
ystod o gyfleoedd drwy allu dewis pwy sy'n darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt. 

3.1 Edrych yn ôl 

Bu i'r PNA yn 2017 nodi'r bylchau a'r cyfleoedd canlynol i gefnogi gofalwyr (di-dâl) 
ledled y rhanbarth; 
 

• Mae heriau o ran gwella canlyniadau i ofalwyr. Gall cyfrifoldebau gofalu gynyddu 
dros amser ac felly nid yw unigolion yn sylweddoli'n syth eu bod wedi dod yn 'ofalwr' 
neu y gallai cymorth fod ar gael. 

• Mae angen cynllunio a datblygu gwasanaethau ataliol. 

• Mae angen gwella asesiadau gofalwyr a gwneud rhagor i sicrhau bod gwasanaethau 
sy'n cefnogi'r person sy'n derbyn gofal yn hygyrch ac ar gael.  

• Mae angen cryfhau rôl mentrau cymdeithasol a gwasanaethau a arweinir gan 
ddefnyddwyr. 

• Mae angen datblygu dull llawer mwy cydgysylltiedig rhwng partneriaid ac 
asiantaethau eraill i sicrhau bod y materion sy'n wynebu gofalwyr yn cael eu 
hystyried wrth gynllunio rhaglenni cymunedol fel trafnidiaeth, tai, datblygiadau 
technoleg, a rhaglenni cymunedol eraill. 
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3.2 Edrych ymlaen 

Mae dadansoddiad o fersiwn drafft PNA 2022 yn dangos bod graddau a nifer y 
gwasanaethau a'r cymorth a gynigir i ofalwyr di-dâl ar draws y rhanbarth yn annigonol 
ar hyn o bryd o'u gosod yn erbyn niferoedd presennol y gofalwyr di-dâl.  
 
Nodwyd yn Adroddiad "Track the Act"  Gofalwyr Cymru ym mis Hydref 2019 fod disgwyl 
i'r boblogaeth Gofalwyr di-dâl ledled Cymru gynyddu'n sylweddol yn y blynyddoedd i 
ddod. Erbyn 2037 amcangyfrifir y bydd y boblogaeth Gofalwyr yn cynyddu o 370,000 i 
dros hanner miliwn.  
 
Fel gwaelodlin, amcangyfrifodd Cyfrifiad 2011 fod dros 47,000 o ofalwyr di-dâl, a oedd 
yn cynrychioli 12.5% o drigolion Gorllewin Cymru yn 2011, ac mae PNA 2022 wedi nodi, 
er bod nifer y bobl sy'n hunan-adnabod fel gofalwyr wedi cynyddu yn ystod y pandemig, 
fod nifer y gofalwyr a nodwyd yn is na'r niferoedd a amlygwyd yn nadansoddiad 
Cyfrifiad 2011. Mae hyn yn awgrymu bod bwlch sylweddol yn nifer y gofalwyr sy'n cael 
eu cydnabod a'u cefnogi yn eu rolau gofalu hanfodol bwysig.  
 
Mae nifer sylweddol a chynyddol o ofalwyr hŷn. Er rhagwelir y bydd nifer y gofalwyr di-
dâl yn cynyddu 2% rhwng 2020 a 2030, rhagwelir y bydd y gyfran dros 65 oed yn 
cynyddu 17%. Amcangyfrifir bod 30% o ofalwyr yn darparu 50 awr neu fwy yr wythnos o 
ofal, ond mae hyn yn codi i 46% o ofalwyr 65 oed a hŷn23. 
 
Mae hyn yn adlewyrchu amcanestyniadau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ynghylch 
poblogaeth sy'n gynyddol hŷn ar draws y rhanbarth, o gymharu â gostyngiad yn y  
boblogaeth oedran gweithio. Mae data SYG yn dangos y rhagwelir y bydd nifer y bobl 
dros 85 oed yn cynyddu 27.8% rhwng 2021 a 2031, tra rhagwelir bydd y boblogaeth o 
oedran gweithio yn gostwng 3.1% dros yr un cyfnod. Bydd y diffyg cyfatebiaeth hwn yn 
rhoi pwysau cynyddol ar yr angen i nodi a chefnogi gofalwyr di-dâl.   
 
Fel y nodwyd, mae'r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar ofalwyr di-dâl. Mae 
dadansoddiad gan y gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr wedi cadarnhau 
cynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau am gymorth dros y cyfnod hwn;  
 

• i fyny 31% yn Sir Gaerfyrddin,   

• i fyny 15% yn Sir Benfro, a  

• i fyny 32% yng Ngheredigion.   

• Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn cyfrifo bod cyfanswm o 10,081 o ofalwyr hysbys yn 
rhanbarth Gorllewin Cymru a nodwyd drwy bractisau meddygon teulu, 
gwasanaethau cymdeithasol a lleoliadau addysg – y mae 9,500 ohonynt yn ofalwyr 
sy'n oedolion a thros 400 yn ofalwyr ifanc.  

 
At hynny, nododd y Bwrdd Iechyd fod 8,483 o ofalwyr di-dâl yn hysbys i bractisau 
meddygon teulu ar 31 Mawrth 2020. O fewn deuddeg mis roedd hyn wedi cynyddu dros 
2,000 (25%) ac o ganlyniad i gyflwyno'r rhaglen frechu erbyn mis Mai 2021, roedd 3,000 
o ofalwyr di-dâl eraill wedi hunan-adnabod eu hunain fel gofalwyr, sef cynnydd 
cyffredinol o fwy na 5,500 o ofalwyr di-dâl (64%) yn ystod y 15 mis diwethaf.  
 

 
23Platfform Amcanestyniadau Poblogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru, Daffodil  
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Ers y PNA yn 2017, mae'r rhanbarth wedi gweld datblygiad sylweddol yn ei ymagwedd 
o gefnogi gofalwyr di-dâl, er bod y bylchau a nodwyd yn 2017 yn parhau.  Yn fwyaf 
nodedig, ym mis Tachwedd 2020, lansiodd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
'Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025: Gwella Bywydau Gofalwyr’. Mae'r 
strategaeth hon yn canolbwyntio ar gefnogi gofalwyr di-dâl i gyflawni'r hyn sy'n bwysig 
iddynt yn gymdeithasol, yn economaidd, yn addysgol ac i gynnal iechyd a llesiant 
meddyliol da. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar 4 blaenoriaeth allweddol; 
 

• Blaenoriaeth 1: Gwella'r broses o adnabod Gofalwyr yn gynnar a hunan-adnabod 
ymysg Gofalwyr gan gynnwys Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc. 

• Blaenoriaeth 2:  Sicrhau bod amrywiaeth o wasanaethau ar gael i gefnogi lles 
Gofalwyr o bob oed, yn eu bywyd ochr yn ochr â gofalu.  

• Blaenoriaeth 3:  Cynorthwyo Gofalwyr i gael mynediad i gyfleoedd addysg, 
hyfforddiant a chyflogaeth. 

• Blaenoriaeth 4:  Cefnogi Gofalwyr i gael eu cynnwys yn ddigidol. 
 
Roedd fersiwn drafft PNA 2022 hefyd yn rhoi mwy o fanylion am fylchau mewn 
gwasanaethau a chymorth i ofalwyr di-dâl – y gellir eu crynhoi fel a ganlyn: 
 

• Effaith negyddol bod yn ofalwr ar lesiant ac iechyd meddwl, a'r angen am fwy o 
wasanaethau cymorth emosiynol a chwnsela. 

• Anhawster o ran cael gafael ar gymorth a'r angen am well cyfeirio, gwybodaeth 
hygyrch a llywio. 

• Problemau o ran cael gafael ar wasanaethau a chymorth i ofalwyr mewn cymunedau 
gwledig. 

• Cefnogi gofalwyr i gael eu cynnwys yn ddigidol.  

• Cymorth wedi'i dargedu'n well ar gyfer gofalwyr ifanc i gynnwys gwell mynediad at 
seibiant, iechyd meddwl a chymorth a gwasanaethau emosiynol. 

3.3 Problemau a Bylchau 

• Rhagwelir bydd lefel y gofal a'r cymorth di-dâl a geisir gan ofalwyr di-dâl yn 
cynyddu'n sylweddol dros y 10 mlynedd nesaf wrth i'r boblogaeth heneiddio.  

• Mae llawer o'r gofalwyr eu hunain dros 65 oed ac mae 46% o'r gofalwyr hŷn yn 
darparu mwy na 50 awr o ofal yr wythnos24 

• Mae hyn yng nghyd-destun y cynnydd sylweddol yn nifer y gofalwyr di-dâl sydd 
wedi adnabod eu hunain yn ystod y pandemig a'r straen presennol ar 
wasanaethau cymorth gofalwyr arbenigol i ddarparu ymateb amserol.  

• Mae angen gwella mynediad at wasanaethau a chymorth mewn cymunedau 
gwledig ar gyfer gofalwyr di-dâl a gwella lefel cynhwysiant digidol gofalwyr di-dâl. 

• Mae angen mwy o gymorth a gwasanaethau iechyd meddwl ac emosiynol ar 
ofalwyr ifanc. Mae'r pandemig wedi cael effaith negyddol sylweddol ar ofalwyr 
ifanc o ran teimlo'n fwy ynysig a straen iechyd meddwl / emosiynol. 

 

 
24 Platfform Amcanestyniadau Poblogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru (daffodil) 
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4 Anableddau Dysgu 

Mae gan bobl ag anableddau dysgu lai o allu i ddeall gwybodaeth newydd neu gymhleth 
ac i ddysgu sgiliau newydd. Yn ogystal, yn aml mae gan bobl sydd ag Anableddau 
Dysgu lai o gapasiti i fyw'n annibynnol. Yn bwysig, diagnosis yw Anableddau Dysgu ac 
nid yw'n gyflwr iechyd ac ni ddylid ei gymysgu â diagnosisau eraill fel 'problemau iechyd 
meddwl' neu 'anawsterau dysgu’. 
 
Yn gyffredinol, trefnir gwasanaethau gofal ar sail cyflyrau sy'n bodoli eisoes, megis 
Anableddau Dysgu er enghraifft. Fodd bynnag, trefnir gwasanaethau hefyd o amgylch 
grwpiau oedran i gynnwys plant a phobl ifanc, oedolion o oedran gweithio a phobl hŷn.  
Yn gyffredinol mae pobl ag Anableddau Dysgu yn cael eu nodi o fewn plant a phobl 
ifanc, a'r grwpiau oedolion o oedran gweithio, fel gwasanaethau gwahanol, ond nid o 
fewn y gwasanaethau Pobl Hŷn. Mae hyn yn rhannol oherwydd problemau yn y 
gorffennol sy'n ymwneud â disgwyliad oes, sydd bellach wedi gwella'n sylweddol i bobl 
ag anableddau dysgu, er nad yw categoreiddio gwasanaethau wedi newid.   
 
Mae graddau'r anabledd dysgu yn amrywio o ysgafn i ddifrifol.  Y bobl hynny sydd wedi 
cael diagnosis o Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog, sydd â'r lefel uchaf o anghenion. 
 
Mae'r holl wasanaethau a reoleiddir a gwmpesir yn rhan Sefydlogrwydd yr MSR yn cael 
eu defnyddio gan bobl ag anableddau dysgu, ond darperir Cysylltu Bywydau a Chartrefi 
Gofal i Oedolion Ifanc yn bennaf i bobl ag anableddau dysgu.  

4.1 Edrych yn ôl 

Amcangyfrifodd yr asesiad PNA a gynhaliwyd yn 2015 fod 1,483 o oedolion (18+ oed) 
ag anabledd dysgu cymedrol neu ddifrifol ar draws Gorllewin Cymru - a rhagwelir y 
bydd yn codi i 1,571 erbyn 2030, er bod disgwyl i'r sefyllfa aros yr un fath i raddau 
helaeth fel canran o'r boblogaeth gyfan.   Nodwyd bod disgwyl twf yn Sir Gaerfyrddin tra 
bo disgwyl i'r niferoedd yn Sir Benfro a Cheredigion aros yr un peth. 
 
Yn arwyddocaol, nododd yr amcanestyniadau gynnydd o 33% mewn pobl dros 75 oed 
ag anabledd dysgu cymedrol neu ddifrifol dros yr un cyfnod, ond nid oedd 
amcanestyniadau PNA yn manylu ar nifer yr achosion o Anableddau Dysgu ymhlith 
plant a phobl ifanc.  
 
Nododd PNA 2015 y bylchau canlynol yn y gwasanaethau a ddarperir a'r cymorth sef: 
 

• Grymuso pobl ag anabledd dysgu i benderfynu pwy sy'n darparu eu cymorth ac ar 
ba ffurf fydd y cymorth hwnnw.  

• Cryfhau llwybrau yn ôl i gymunedau lleol yn dilyn addysg, a datblygu addysg leol, 
gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith mewn cymunedau, gan wneud yr addasiadau 
angenrheidiol i bobl ag anabledd dysgu. 

• Cynyddu mynediad ac argaeledd tai a llety lleol priodol i alluogi pobl ag anabledd 
dysgu i fyw mor annibynnol â phosibl, mewn man o'u dewis. 

• Datblygu prosesau comisiynu a chaffael cyson, integredig sy'n seiliedig ar 
egwyddorion cyd-gynhyrchu, sy'n cynnwys fforymau a grwpiau cymunedol a arweinir 
gan ddefnyddwyr o ran cynllunio a darparu gwasanaethau. 

• ‘Rhesymoli' pecynnau gofal presennol i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion 
cyfredol, yn hwyluso datblygiad personol, yn cynyddu annibyniaeth, ac yn darparu 

Tudalen 307

mailto:ipc@brookes.ac.uk


Error! Reference source not found. Chwefror 2022 

  
ipc@brookes.ac.uk                                                                                                                                                   70 

gwasanaethau cost-effeithiol sy'n sicrhau'r canlyniadau gorau i ddefnyddwyr 
gwasanaeth. 

• Datblygu fframwaith perfformiad cyson sy'n seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer darparu 
gwasanaethau ledled y rhanbarth, gan ddefnyddio data i gefnogi cynllunio a 
chomisiynu yn y dyfodol. 

4.2 Edrych ymlaen 

Mae fersiwn drafft PNA 2022 wedi mabwysiadu dull sy'n wahanol i ddefnyddio cofrestr y 
Fframwaith Sicrhau Ansawdd, oherwydd roedd yn cael ei gydnabod nad oedd y dull 
hwn yn cyfrif pobl sydd heb ddiagnosis Anableddau Dysgu.  
 
O ran niferoedd cyffredinol yr oedolion ag Anableddau Dysgu, roedd PNA drafft 2022 yn 
adolygu data oedd yn ymwneud â Thaliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar draws 
Gorllewin Cymru, gan dybio bod y taliadau hyn yn cael eu targedu'n bennaf at bobl ag 
anableddau dysgu. Nifer y bobl oedd yn hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol ym mis 
Tachwedd 2020 oedd 2,264 (1,160 yn Sir Gaerfyrddin, 770 yn Sir Benfro a 334 yng 
Ngheredigion). Mae hwn yn fwy na'r hyn a gyflwynwyd yn PNA 2015 ac mae'n dangos 
lefel uwch o angen (heb ddiagnosis) ar draws y rhanbarth, ond wrth gwrs mae hyn yn 
cynnwys pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd eraill.  
 
Ar hyn o bryd, cyfrifir mai 2,978 oedd cyfanswm nifer y plant a phobl ifanc ag anabledd 
dysgu (0-17 oed) yng Ngorllewin Cymru yn 2021, a disgwylir i'r nifer aros yn gyson dros 
y 10 mlynedd nesaf.  
 
Roedd fersiwn drafft PNA 2022 hefyd yn ystyried nifer y bobl â diagnosis Anawsterau 
Dysgu Dwys a Lluosog sydd fwyaf tebygol o fod yn derbyn gwasanaethau gofal ar 
ddwysedd uchel. Roedd hyn yn seiliedig ar ymchwil a wnaed yn yr Alban yn 2013. 
Defnyddiai'r PNA gyfradd cyffredinrwydd o 0.05%, gan ehangu ar gyfradd o 1.8% y 
flwyddyn, a nodi 77 o bobl ag anawsterau dysgu a lluosog yn Sir Gaerfyrddin, 51 yn Sir 
Benfro, a 32 yng Ngheredigion yn 2021. Fodd bynnag, nid yw'r gwaelodlin hwn wedi 
cael ei fwrw ymlaen.  
 
Lluniodd y Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai ddadansoddiad o anghenion llety i oedolion 
ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru ar sail allosodiadau cyfraddau 
cyffredinrwydd. Roedd yr amcanestyniadau hyn yn ystyried anghenion llety gwahanol 
hyd at 2037, gan ddod i'r casgliad bod gostyngiadau sylweddol yn y defnydd o ofal 
preswyl a gostyngiadau mwy cymedrol yn nifer y bobl ag Anableddau Dysgu oedd yn 
byw gyda gofalwyr teuluol, a chynnydd sylweddol mewn unedau tai â chymorth, lleoedd 
cysylltu bywydau a chynnydd mwy cymedrol yn nifer yr oedolion ag Anableddau Dysgu 
sy'n defnyddio'r prif dai â chymorth (gweler isod):  
 

• Gostyngiad yn y defnydd o ofal preswyl o 266 o leoedd i 149 o leoedd.  

• Cynnydd yn y ddarpariaeth o dai â chymorth o 299 o unedau tai i 529 o unedau tai.  

• Cynnydd yn y ddarpariaeth o leoedd cysylltu bywydau o 76 o leoedd i 161 o leoedd.   

• Cynnydd mewn mynediad i dai prif ffrwd â chymorth o 129 i 169 o unedau tai.  

• Gostyngiad yn nifer yr oedolion ag anableddau dysgu sy'n byw gyda gofalwyr teuluol 
o 634 i 569 o bobl.  

 
Nododd adborth gan bobl ag Anableddau Dysgu gynnydd sylweddol ar draws y 
rhanbarth yn lefel yr ymgysylltu a'r ymrwymiad i gyd-gynhyrchu gwasanaethau yn  
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cynnwys sefydlu'r Dream Team, a lansio Siarter Anableddau Dysgu, ond cafwyd 
adborth bod cynnydd yn nifer yr achosion cymhleth yr oedd angen mwy o gymorth a 
chyllid arnynt. Roedd yr ymgysylltu yn awgrymu bod angen strategaeth gydgysylltiedig i 
ddiwallu'r anghenion hyn.  
 
Roedd ymgysylltiad y PNA yn ystyried effaith barhaus y pandemig ar wasanaethau a 
chymorth i bobl ag Anableddau Dysgu ac yn dod i'r casgliad bod ".. colli momentwm a 
chynnydd o ran datblygu gwasanaethau Anableddau Dysgu yn ystod y cyfnod clo" a 
bod y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar bobl ag Anableddau Dysgu, yn enwedig 
yng nghyd-destun lefelau uwch o unigedd a straen, yn ogystal ag achosion o fethiannau 
mewn gwasanaethau, ac yn drist ddigon, cyfraddau marwolaethau uwch o ran Covid 
ymhlith pobl ag Anableddau Dysgu na'r boblogaeth gyffredinol. 
 
Roedd y PNA yn nodi'r themâu canlynol fel bylchau yn y gwasanaethau a'r cymorth 
presennol:  

• Anghenion llety/tai ar gyfer y grŵp hwn o unigolion ag anghenion iechyd cymhleth, y 
bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gymwys i gael cyllid gofal iechyd parhaus.  

• Ailgynllunio'r model llety presennol gan ganolbwyntio ar fyw yn y gymuned a galluogi 
pobl i fyw bywydau annibynnol. 

• Newid rhwng gwasanaethu cymunedol i blant ac oedolion.  

• Mynediad at wasanaethau dydd a gofal seibiant. 

• Gwelliant yn safon y wybodaeth a ddarperir i unigolion (hawdd ei darllen a 
dwyieithog) a modd i bobl gael gafael ar y wybodaeth honno yn haws.  

• Systemau a gwybodaeth i wella mynediad at wasanaethau gofal iechyd sylfaenol ac 
eilaidd.  

• Systemau, strategaethau a thechnoleg i wella cyfathrebu rhwng gwahanol 
wasanaethau ac adrannau ar draws y rhanbarth. 

• Dull amlweddog a ffordd fwy cydgysylltiedig o weithio rhwng arbenigeddau wrth 
ofalu a chefnogi pobl ag Anableddau Dysgu sydd hefyd â phroblemau cymhleth 
eraill. 

4.3 Problemau a Bylchau 

• Rhagwelir bydd nifer y bobl ag anableddau dysgu sy'n fwy tebygol o gyflwyno eu 
hunain i wasanaethau iechyd a gofal yn parhau i fod yn gymharol gyson dros y 10 
mlynedd nesaf – er disgwylir i nifer y bobl hŷn ag anableddau dysgu gynyddu'n 
sylweddol gan adlewyrchu gwelliant mewn disgwyliad oes.  

• Mae'r asesiad o anghenion tai yn nodi'r angen am unedau ychwanegol sylweddol 
o lety arbenigol (cysylltu bywydau a byw â chymorth) dros y 15 mlynedd nesaf, tra 
rhagwelir bydd nifer y lleoliadau gofal preswyl yn gostwng yn sylweddol.  

• Mae llawer o'r heriau oedd yn bodoli cyn y pandemig yn parhau ac wedi'u hamlygu 
yn PNAs 2015 a 2022. 

 

5 Awtistiaeth 

Yn ôl y Gymdeithas 25Awtistiaeth Genedlaethol, diffinnir awtistiaeth fel anabledd 
datblygiadol gydol oes sy'n effeithio ar sut mae pobl yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio 

 
25 https://www.awtistiaeth.org.uk/  
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â'r byd.  Mae'r gymdeithas yn amcangyfrif bod un o bob 100 o bobl ar y sbectrwm 
awtistiaeth a bod tua 700,000 o oedolion a phlant awtistig yn y DU. 
 
Fodd bynnag, mae'r gymdeithas yn nodi bod awtistiaeth yn anhwylder ar y sbectrwm 
sy'n golygu y gall fod gan bobl awtistig anghenion cymorth amrywiol. Mae gan draean 
pobl awtistig anabledd dysgu hefyd. Nid yw'r sbectrwm awtistiaeth yn llinol, a bydd gan 
rai pobl awtistig anghenion cymorth uchel, a allai olygu bod angen gofal a chymorth 
amser llawn arnynt. Efallai y bydd angen ychydig o gymorth ar rai pobl gyda 
gweithgareddau o ddydd i ddydd, tra bo eraill yn byw bywydau cwbl annibynnol.  

5.1 Edrych yn ôl 

Nid oedd PNA 2017 yn cwmpasu awtistiaeth fel grŵp poblogaeth ar wahân, ond yn 
hytrach roedd yn cynnwys awtistiaeth yn yr asesiad poblogaeth anabledd dysgu (gweler 
adran Anableddau Dysgu y PNA). 

5.2 Edrych ymlaen  

Defnyddiodd fersiwn drafft PNA 2022 yr un gymhareb rhagamcanu â'r hyn a nodwyd 
gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol (mae awtistiaeth yn effeithio ar un o bob 
100 o bobl yn y boblogaeth) ac amcangyfrifwyd bod tua 4000 o bobl yn byw gydag 
awtistiaeth yng Ngorllewin Cymru. Dyrannwyd hyn ymhellach gan:  
 

• 2000 yn Sir Gaerfyrddin,  

• 1500 yn Sir Benfro a  

• 750 yng Ngheredigion yn seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth cyfredol 
 
Amcangyfrifodd fersiwn drafft PNA 2022 y bydd nifer y bobl ag Awtistiaeth yn parhau'n 
gymharol sefydlog hyd at 2031 ar draws y tri chyngor sir. Mae hyn hefyd yn gyson â 
modelau rhagamcanu eraill fel Daffodil.  Fodd bynnag, roedd y PNA hefyd yn cydnabod 
bod yr amcangyfrifon cyffredinol efallai'n llai nag y dylent fod.  

5.3 Problemau a Bylchau 

• Bydd nifer y bobl ag awtistiaeth yn parhau'n gymharol sefydlog dros y 10 mlynedd 
nesaf. 

• Nododd y PNA fod gan lawer o bobl ag awtistiaeth deimlad cyffredinol o beidio â 
chael cymorth – yn enwedig wrth fyw mewn ardaloedd gwledig ar draws y 
rhanbarth.  

• Yr angen am arwyddion gwell a hygyrch ar draws y rhanbarth, yn enwedig ar gyfer 
cefnogi pobl ifanc sy'n trosglwyddo i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion. 

• Rhoddwyd gwybod am amseroedd aros sylweddol ar gyfer diagnosis a mynediad 
cyfyngedig i wasanaethau a chymorth dilynol – yn enwedig opsiynau byw â 
chymorth a gwasanaethau Iechyd Meddwl i bobl ifanc.  Ar hyn o bryd mae 900 o 
oedolion a 1500 o blant ar y rhestr aros ddiagnosteg. 

• Mae'r adroddiad Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai wedi nodi bod galw mawr am 
dai arbenigol yn y rhanbarth ar gyfer pobl ag Anabledd Dysgu ac Awtistiaeth.  

• Mae'r pandemig wedi arwain at fwy o ddirywiad mewn iechyd meddwl ac ynysu 
pellach.  
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6 Iechyd Meddwl 

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, "cyflwr o lesiant yw iechyd meddwl ble mae'r unigolyn yn 
sylweddoli beth yw ei allu ei hun, yn gallu dygymod â straen arferol bywyd, yn gallu 
gweithio mewn modd cynhyrchiol a buddiol ac yn gallu gwneud cyfraniad tuag at ei 
gymuned ei hun." 
 
Amcangyfrifwyd bod gan 1 o bob 4 oedolyn broblemau iechyd meddwl neu salwch ar 
ryw adeg yn ystod eu hoes a bod symptomau gan 1 o bob 6 oedolyn ar unrhyw un 
adeg. Bydd symptomau gan tua 50% o'r bobl sy'n mynd ymlaen i gael problemau 
iechyd meddwl difrifol erbyn iddynt gyrraedd 14 oed a llawer ohonynt yn iau o lawer. 

6.1 Edrych yn ôl 

Nododd PNA 2017 fod nifer yr achosion o anhwylderau iechyd meddwl cyffredin yng 
Ngorllewin Cymru yn debyg iawn i'r ffigur cenedlaethol: Roedd 75% o bobl 16+ oed 'yn 
rhydd o anhwylder iechyd meddwl cyffredin' o gymharu â 74% ar gyfer Cymru gyfan. 
(Mae anhwylderau iechyd meddwl cyffredin yn cynnwys iselder, anhwylder gorbryder, 
anhwylder panig, anhwylder obsesiynol cymhellol, ac anhwylder straen wedi trawma, ac 
mae'n cyfrif am tua 75% o'r holl broblemau iechyd meddwl). Rhagwelwyd y byddai nifer 
yr achosion o'r ystod lawn o anhwylderau iechyd meddwl yn cynyddu rhwng 2015 a 
2030 ym mhob un o'r tair sir yn ardal Hywel Dda. 
 
Yn unol â strategaeth ddeng mlynedd genedlaethol Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at 
Iechyd Meddwl, roedd newid nodedig wedi bod tuag at gymorth yn y gymuned a 
gostyngiad yn nifer y bobl a dderbyniwyd i'r ysbyty ar draws y rhanbarth, o 165 yn 2009 
i 123 yn 2015. Fodd bynnag, rhagwelid y byddai nifer y bobl â phroblemau iechyd 
meddwl a leolir mewn gofal preswyl yn cynyddu oni bai bod rhagor o lety a chymorth 
cymunedol yn cael eu datblygu. 
 
Ymhlith y bylchau a'r meysydd i'w gwella a nodwyd yn PNA 2017 oedd:  
 

• Gwella gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar, dewisiadau eraill i wasanaethau 
ysbyty megis hafan ddiogel, seibiant a gwasanaethau cyswllt trosglwyddo gofal, a 
mynediad at wasanaethau, yn enwedig i'r rhai sydd mewn argyfwng. 

• Datblygu ymagwedd 'galluogi risg' sy'n seiliedig ar ganlyniadau at ddarparu 
gwasanaethau i gefnogi ymagwedd hyblyg at gefnogi pobl â phroblem Iechyd 
Meddwl.  

• Gwella mynediad at gymorth hawliau llesiant iechyd meddwl penodol a mwy o 
gymorth i ofalwyr a gofalwyr, ac mae angen i ofalwyr fod yn rhan o'r gwaith cynllunio 
Gofal a Thriniaeth. 

• Datblygu mynediad uniongyrchol 24 awr i ddarpariaeth arall i'r rheiny sydd mewn 
argyfwng lle nad derbyn cleifion i'r ysbyty yw'r opsiwn gorau. 

• Gwella profiad y defnyddiwr gwasanaeth a thrawsgludo mewn perthynas ag Adran 
136 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl ar gyfer y rhai a gedwir yn nalfa'r heddlu. 

• Datblygu gwasanaethau wedi'u cyd-gynhyrchu a rhwydweithiau cymunedol i gefnogi 
pobl i wella'u hyder a'u sgiliau gan ddefnyddio cymorth gan gyfoedion a/neu fentora.  

• Datblygu gweithlu hyblyg ac ymatebol ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i 
ddarparu'n llwyddiannus fodelau newydd o wasanaethau iechyd meddwl; a 

• Mynd i'r afael â'r diffyg cysylltiadau trafnidiaeth mewn rhanbarthau gwledig iawn, 
sy'n ei gwneud yn anos darparu gwasanaethau ac sy'n creu heriau recriwtio.  
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Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn awgrymu, er bod cynnydd wedi'i wneud, fod angen 
gwella rhagor ar rai o'r materion hyn, gan gynnwys mynediad at gymorth 24/7 a symud 
yn agosach at fodel mwy cymunedol. 

6.2 Edrych ymlaen 

Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn awgrymu bod problemau iechyd meddwl yn broblem 
gynyddol yng Ngorllewin Cymru a bod hynny'n gysylltiedig â'r pandemig. 
 
Mae'r data'n cyflwyno darlun cymysg. Mae cyfran y bobl sy'n 'rhydd o anhwylderau 
iechyd meddwl cyffredin' wedi cynyddu ond mae'n parhau ychydig yn uwch na'r ffigur 
cenedlaethol. 
 
Mae nifer y bobl a gofnodwyd ar y fframwaith canlyniadau ansawdd iechyd meddwl 
wedi cynyddu rhwng 2009 a 2019 sy'n awgrymu bod ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a 
mynediad at driniaeth wedi gwella yn y tymor hwy.  
 
Mae amcanestyniadau o nifer yr achosion yn y dyfodol wedi newid ers 2017 gyda'r 
fersiwn ddiweddaraf bellach yn dangos gostyngiad cyffredinol rhwng 2020 a 2043, er 
rhagwelir bydd anhwylderau iechyd meddwl cyffredin yn cynyddu ychydig yn Sir 
Gaerfyrddin a Sir Benfro. Mae'r newid hwn yn adlewyrchu amcanestyniadau poblogaeth 
diwygiedig sy'n rhagweld y bydd poblogaeth o oedran gweithio yn gostwng yng 
Ngorllewin Cymru. Gan fod anhwylderau iechyd meddwl yn fwy cyffredin ymhlith pobl o 
oedran gweithio, mae'r newid demograffig hwn yn effeithio ar yr achosion disgwyliedig. 
Byddai'r amcangyfrifon diweddaraf yn cyfateb i tua 48,000 o bobl sy'n byw gydag 
anhwylder iechyd meddwl ledled Gorllewin Cymru ar unrhyw un adeg (15% o'r 
boblogaeth 16+ oed). Ni fydd mwyafrif llethol y bobl yn ceisio nac yn cael unrhyw 
driniaeth ar gyfer eu cyflwr, sy'n dangos angen posibl nas diwallwyd.  
 
Mae nifer y bobl sydd â salwch meddwl mwy difrifol neu barhaus yn llawer is. Cyfrifwyd 
gwaelodin o bobl sydd angen llety a chymorth oherwydd iechyd meddwl ar gyfer 
asesiad o anghenion tai a gynhaliwyd gan y Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai yn 2021. 
Amcangyfrifwyd bod cyfanswm o 571 o bobl ledled Gorllewin Cymru sydd ag anghenion 
cymorth naill ai'n byw yn y gymuned neu mewn lleoliadau preswyl neu ysbyty. 
 
Fodd bynnag, gall y pandemig newid hyn yn sylweddol. Mae tystiolaeth bod y pandemig 
wedi cael effaith andwyol ar lesiant meddyliol, er enghraifft daeth astudiaeth gan Fiscal 
Wales i'r casgliad bod "iechyd meddwl yng Nghymru wedi dirywio'n sylweddol o 
ganlyniad i COVID-19 i'r boblogaeth gyfan. Nid yw'r effaith wedi'i dosbarthu'n gyfartal yn 
y boblogaeth, gyda'r effeithiau negyddol yn effeithio'n anghymesur ar oedolion iau, 
menywod, enillwyr incwm isel, a lleiafrifoedd ethnig, sef grwpiau sydd eisoes wedi profi 
lefelau is o iechyd meddwl cyn dechrau'r pandemig.” 
 
Mae'r pandemig hefyd wedi gweld cynnydd mewn amseroedd aros ar gyfer asesu a 
thrin iechyd meddwl, ac mae disgwyl i hyn ddwysáu'r niwed uniongyrchol a achosir gan 
y pandemig. Ym mis Medi 2019 roedd 379 o atgyfeiriadau ar gyfer Gwasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol, ac aseswyd 91% ohonynt o fewn 28 diwrnod26. 
Ym mis Medi 2021, roedd nifer yr atgyfeiriadau yn is sef 262 ond dim ond 71% a 

 
26 Amseroedd aros StatsCymru ar gyfer asesiad Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol  
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aseswyd o fewn 28 diwrnod. Yn yr un modd, cynyddodd nifer y plant sy'n aros mwy na 
4 wythnos am apwyntiad CAMHs o 2 i 22 (neu o 2% i 28%)27. 
 
Daeth asesiad diweddar o anghenion tai pobl â phroblemau iechyd meddwl a 
gynhaliwyd gan y Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai i'r casgliad bod cynnydd sylweddol 
mewn unedau llety yn ofynnol dros y ddau ddegawd nesaf – cyfanswm o 460 o unedau 
ychwanegol erbyn 2040. Roedd hyn yn rhagdybio: 
 

• Cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y bobl sydd angen cymorth 

• Gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl mewn gofal preswyl; a 

• Gostyngiad sylweddol yn nifer y cleifion mewnol seiciatrig 
 
Hyd yn oed os yw'r tybiaethau hyn yn anghywir, mae'n glir bod angen mwy o lety gyda 
chymorth, o safon dda sy'n cynnig dewis o wahanol fathau o lety a lefelau cymorth.  

6.3 Problemau a Bylchau 

• Mae'r pandemig yn debygol o fod wedi cael effaith ddifrifol ar lesiant meddyliol. 
Mae'n anodd rhagweld yr effaith hirdymor yn anad dim oherwydd bod y pandemig 
yn parhau. Fodd bynnag, mae risg sylweddol y bydd mwy o broblemau iechyd 
meddwl yn deillio o hyn.   

• Yn y cyfamser, mae'r pandemig wedi amharu ar wasanaethau ac mae mwy o 
amseroedd aros ar gyfer asesu a thrin yn achos CAMHS a'r gwasanaethau 
oedolion. Gallai hyn waethygu'r effaith uniongyrchol gaiff y pandemig. 

• Mae'r asesiad o anghenion tai yn nodi'r angen am unedau llety ychwanegol 
sylweddol dros y ddau ddegawd nesaf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Amseroedd aros apwyntiadau Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed StatsCymru 
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7 Iechyd ac Anabledd Corfforol 

Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn gwahaniaethu'n bwysig rhwng 'nam' ac 
'anabledd’. Yn ôl Anabledd Cymru, cymdeithas genedlaethol sefydliadau pobl anabl, 
'nam' yw: 
 

• Anaf, salwch, neu gyflwr cynhenid sy'n achosi neu'n debygol o achosi effaith 
hirdymor ar ymddangosiad corfforol a / neu gyfyngu ar allu unigolyn sy'n wahanol i'r 
cyffredin. 

 
Ar y llaw arall, anabledd yw: 
 

• Colli neu gyfyngu ar gyfleoedd i gymryd rhan mewn cymdeithas ar lefel gyfartal ag 
eraill oherwydd rhwystrau cymdeithasol ac amgylcheddol.  

• Achosir anabledd gan 'rwystrau' neu elfennau o sefydliad cymdeithasol nad ydynt yn 
rhoi digon o ystyriaeth i bobl sydd â namau. 

 
Yn anffodus, mae llawer o'r ddeddfwriaeth a'r data wedi'u gwreiddio mewn model 
meddygol o anabledd sy'n cyfuno namau ag anableddau, ac sy'n pwysleisio  
nodweddion unigolion yn hytrach na'r newidiadau cymdeithasol a allai hyrwyddo 
cydraddoldeb. 
 
Mae rhai namau yn para am oes, tra bo eraill yn cael eu hachosi gan anafiadau neu 
gyflyrau iechyd. Wrth i ni heneiddio mae cyfran y bobl â namau yn tyfu ond gall ffyrdd 
iach a gweithgar o fyw leihau neu oedi hyn yn sylweddol. 

7.1 Edrych yn ôl 

Canfu PNA 2017 fod nifer yr oedolion 18-64 oed sy'n byw gyda salwch hirdymor 
cyfyngol yn debygol o ostwng, gan adlewyrchu'r gostyngiad a ragwelir yn y boblogaeth 
o oedran gweithio yn hytrach nag unrhyw newid yn nifer yr achosion o namau. I'r 
gwrthwyneb, mae nifer y bobl hŷn sy'n byw gyda salwch neu anableddau hirdymor yn 
cynyddu, sy'n ffactor pwysig yng nghymhlethdod cynyddol anghenion gofal a amlygir yn 
yr adran pobl hŷn. 
 
Roedd cyfanswm o 1,679 o bobl wedi'u cofrestru ag anabledd corfforol ar gofrestrau 
awdurdodau lleol yng Ngorllewin Cymru ac roedd 1,744 arall wedi'u cofrestru fel rhai ag 
anableddau corfforol a synhwyraidd: sy'n cyfateb i tua 1.1% o gyfanswm y boblogaeth 
18-64 oed. Mae data cofrestru yn tanamcangyfrif nifer y bobl ag anableddau gan nad 
yw llawer o bobl yn ymwybodol o'r gofrestr neu'n dewis peidio â'i defnyddio. Dangosir 
hyn gan y ffaith bod nifer yr oedolion sy'n derbyn Lwfans Byw i'r Anabl a Thaliadau 
Annibyniaeth Bersonol yn llawer uwch, sef 16,740, er y byddai hyn yn cynnwys 
anghenion eraill fel anableddau dysgu. 
 
Nododd y PNA mai cyflyrau niwrolegol oedd yr achos mwyaf cyffredin o anabledd difrifol 
sy'n cael effaith fawr, ond heb ei chydnabod yn aml, ar iechyd, gwasanaethau 
cymdeithasol, a bywydau pobl. 
 
Dywedodd y PNA, er bod nifer presennol y bobl ag anghenion gofal a chymorth penodol 
yn fach, a rhagwelir y byddant yn gostwng yn y tymor canolig, 'mae'n hanfodol bod 
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darpariaeth briodol ar waith i hyrwyddo llesiant ac annibyniaeth ac atal anghenion rhag 
cynyddu’. 
 
Roedd y bylchau a'r meysydd i'w gwella a nodwyd yn y Cynllun Ardal yn seiliedig ar 
PNA 2017 yn canolbwyntio ar atal ac ymyrraeth gynnar: 
 

• Datblygu mynediad priodol at ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth gan gynnwys 
Dewis Cymru ac Infoengine, a gwasanaethau eiriolaeth sy'n berthnasol i anghenion 
iechyd a gofal cymdeithasol ym mhob cyfnod allweddol mewn bywyd. 

• Datblygu gwasanaethau rhanbarthol cyson ac integredig sy'n hygyrch ac sy'n 
ymateb i angen y boblogaeth.  

• Gwella'r broses o nodi, trin a rheoli cyflyrau cronig a rhai y gellir eu hatal, gan 
gynnwys diabetes, clefyd y galon a salwch anadlol, er mwyn gwella llesiant hirdymor 
a lleihau cymhlethdodau. 

• Sicrhau bod ymyriadau a llwybrau effeithiol ar gyfer atal, trin a rheoli gordewdra a 
gordewdra ymhlith plant ar gael fel mater o drefn ac yn cael eu gweithredu'n 
systematig. 

• Gwella'r broses o nodi'n gynnar a thrin ffactorau risg sy'n gysylltiedig ag 
anghydraddoldeb iechyd.  

• Cryfhau'r trefniadau pontio rhwng gwasanaethau plant a phobl ifanc a'r 
gwasanaethau oedolion. 

• Datblygu gwasanaethau yn y gymuned sydd wedi'u cyd-gynhyrchu, sy'n cael eu 
harwain gan ddefnyddwyr, sy'n atal unigedd ac yn helpu pobl i fod yn fwy gwydn ac i 
reoli eu cyflyrau eu hunain. 

• Cynyddu'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol, megis teleofal i drawsnewid gofal 
cartref a gwasanaethau byw â chymorth. 

• Gwella hyblygrwydd i ddarparu darpariaeth camu i fyny ac i lawr i ymateb i 
anghenion sy'n newid. 

 
Nid oedd llawer ynghylch gwella mynediad i wasanaethau arbenigol nac ynghylch 
gwaredu rhwystrau sy'n achosi anabledd megis adeiladau wedi'u cynllunio'n wael neu 
wella trafnidiaeth gyhoeddus fwy hygyrch.  

7.2 Edrych ymlaen 

Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn nodi tueddiadau tebyg, gyda nifer yr oedolion o dan 65 
oed sy'n byw gyda namau yn debygol o ostwng yn unol â'r gostyngiad a ragwelir ym 
mhoblogaeth o oedran gweithio Gorllewin Cymru. Cofnodwyd cyfanswm o 3460 o bobl 
ar gofrestrau awdurdod lleol oedd â nam corfforol neu synhwyraidd yn 2019 (y data 
diweddaraf a gyhoeddwyd) – tua'r un nifer â PNA 2017. 
 
I'r PNA roedd ymgysylltu â'r PNA yn tynnu sylw at nifer o'r rhwystrau cymdeithasol sy'n 
achosi anabledd, yn enwedig dyluniad adeiladau, gan gynnwys tai, a diffyg trafnidiaeth 
gyhoeddus, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Tynnodd pobl sylw hefyd at 
gymhlethdod y rheolau ynghylch byw â chymorth gan arwain at oedi a rhwystredigaeth. 
 
Mae pandemig Covid wedi cael effaith anghymesur ar bobl anabl, a disgwylir i'r effaith 
honno wneud yr anghydraddoldebau presennol yn waeth. Roedd Covid yn fwy tebygol o 
gael effaith uniongyrchol ar bobl anabl, gyda risg sylweddol uwch o farwolaethau, ac 
roeddent hefyd yn fwy tebygol o gael eu cyflogi mewn sectorau yr effeithiwyd arnynt yn 
wael gan gyfyngiadau. Roedd tarfu ar wasanaethau wedi ychwanegu at hyn. (Gweler er 
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enghraifft data a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021 gan Lywodraeth Cymru ar effaith 
Covid ar bobl anabl). 
 
Prin yw'r data yn y PNA am ddigonolrwydd gwasanaethau arbenigol ar gyfer anghenion 
neu amodau penodol sy'n adlewyrchu bylchau mewn data yn genedlaethol ac yn 
rhanbarthol. 
 
Mae gwella gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth yn faes gwella a amlygwyd yn 2017 a 
2022. 

7.3 Problemau a Bylchau 

• Mae'r pandemig wedi cael effaith anghymesur ar bobl anabl a allai ddwysáu'r 
anghydraddoldebau presennol. 

• I'r PNA roedd ymgysylltu â'r PNA yn tynnu sylw at nifer o'r rhwystrau cymdeithasol 
sy'n achosi anabledd, yn enwedig dyluniad adeiladau, gan gynnwys tai, a diffyg 
trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.  

• Mae sicrhau mynediad i wasanaethau arbenigol i bobl ag amrywiaeth o anghenion 
mwy cymhleth yn arbennig o heriol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. 

• Prin yw'r dystiolaeth am ddigonolrwydd gwasanaethau a gwasanaethau arbenigol 
ar gyfer cyflyrau ac anghenion ac mae angen gwneud rhagor o waith i nodi a 
mynd i'r afael â bylchau. 

 

8 Nam ar y Synhwyrau 

Mae nam ar y synhwyrau yn cyfeirio at yr ystod o namau ar y golwg neu'r clyw, gan 
gynnwys colli synhwyrau deuol. Nid oes rhaid i berson golli synnwyr yn llawn i fod â 
'nam'. 
 
Fel yr amlygwyd uchod, nid yw nam yr un peth ag anabledd. Mae anabledd yn codi pan 
fydd rhwystrau cymdeithasol neu amgylcheddol yn gwadu neu'n cyfyngu ar gyfleoedd i 
gymryd rhan mewn cymdeithas ar sail gyfartal. 

8.1 Edrych yn ôl 

Canfu PNA 2017 fod nam ar y synhwyrau yn dod yn fwyfwy cyffredin wrth i ni heneiddio. 
Felly, mae'n dod yn fwy cyffredin wrth i'r boblogaeth heneiddio ac mae'n agwedd ar 
gymhlethdod cynyddol yr anghenion a welir mewn pobl hŷn. Er amcangyfrifwyd bod 
nam difrifol ar eu golwg gan 145 o bobl 18-64 oed yng Ngorllewin Cymru, 
amcangyfrifwyd bod gan 2592 o bobl dros 75 oed gyflyrau llygaid cofrestradwy. Mae 
gan oddeutu 12% o bobl dros 75 oed nam cymedrol neu ddifrifol ar y golwg. Yn yr un 
modd, mae colled clyw yn effeithio'n anghymesur ar bobl hŷn, oherwydd 
amcangyfrifwyd bod rhyw fath o golled clyw ar 71% o'r bobl dros 70 oed. I gyd, 
amcangyfrifwyd bod nam ar y clyw cymedrol neu ddifrifol ar tua 47,000 o oedolion yng 
Ngorllewin Cymru.   
 
Tynnwyd sylw at bwysigrwydd ymyrraeth gynnar yn ogystal â'r ffaith bod llawer o 
namau ar y synhwyrau yn mynd heb ddiagnosis, sy'n golygu bod cyfleoedd i gael 
triniaeth gynnar yn cael eu colli. 
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Roedd y bylchau a'r meysydd i’w gwella yn cynnwys y canlynol: 
 

• Codi proffil a dealltwriaeth y cyhoedd o nam ar y synhwyrau a Gwasanaeth Golwg 
Gwan y GIG, ac ymgorffori arferion da o ran adnabod, gwybodaeth, ymgynghori ac 
integreiddio gwasanaethau cysylltiedig eraill. 

• Datblygu mynediad priodol at ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth sy'n mynd i'r 
afael ag anghenion a rhwystrau i gael mynediad at wasanaethau, a all atal pobl â 
nam ar y synhwyrau rhag cael mynediad at ofal iechyd hanfodol. 

• Datblygu cymorth a gwasanaethau cyson penodol megis dehongli, cyfieithu, darllen 
gwefusau, therapïau siarad, adsefydlu a chlinigau ar gyfer offthalmoleg a glawcoma 
er mwyn sicrhau eu bod ar gael ac yn hygyrch ar draws y rhanbarth. 

• Cynyddu'r defnydd o daliadau uniongyrchol i sicrhau y gall pobl arfer dewis a 
rheolaeth gwirioneddol dros y gofal a'r cymorth maent am eu derbyn.  

• Datblygu gwasanaethau yn y gymuned sydd wedi'u cyd-gynhyrchu, sy'n cael eu 
harwain gan ddefnyddwyr, sy'n atal unigedd ac yn hyrwyddo cysylltedd cymunedol, 
llesiant a gwytnwch, a helpu pobl i aros yn annibynnol am hirach yn eu cymunedau 
eu hunain.  

• Mynd i'r afael â'r diffyg cysylltiadau trafnidiaeth mewn rhanbarthau gwledig iawn, 
sy'n ychwanegu at yr anhawster o ddarparu gwasanaethau hygyrch. 

8.2 Edrych ymlaen 

Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn nodi tueddiadau tebyg o ran nifer y bobl â nam ar y 
synhwyrau yn unol â phoblogaeth sy'n heneiddio. Disgwylir i nifer y bobl iau â nam ar y 
synhwyrau ostwng ychydig i 2043 tra bo'r rhan fwyaf o'r twf ymhlith pobl 75 oed neu 
hŷn. 
 
Yn gyffredinol, disgwylir i nifer y bobl â nam ar eu golwg yng Ngorllewin Cymru gynyddu 
o 12,971 yn 2020 i 21,910 erbyn 2043. Yn y cyfamser, disgwylir i nifer y bobl sydd â 
nam ar eu clyw gynyddu o 85,864 yn 2020 i 107,782 erbyn 2043. 
 
Fel yn achos anableddau corfforol, mae'r pandemig wedi cael effaith anghymesur ar 
bobl â nam ar y synhwyrau. Maent hefyd yn wynebu rhwystrau ychwanegol o ran cael 
mynediad at wasanaethau o bell neu gynnal cyswllt cymdeithasol yn rhithwir. 
 
Mae pobl sydd â nam ar y synhwyrau mewn llawer mwy o berygl o fod yn unig ac o gael 
eu harwahanu'n gymdeithasol, a hynny'n uniongyrchol oherwydd eu namau ac 
oherwydd problemau fel diffyg trafnidiaeth ac iaith arwyddion. Hefyd mae diffyg 
mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, yn cynyddu 
arwahanrwydd cymdeithasol, ynghyd ag ofn cael codwm, ac mae mannau cymdeithasol 
sydd wedi'u cynllunio neu eu cynnal a'u cadw'n wael yn gwaethygu pethau.  

8.3 Problemau a Bylchau 

• Disgwylir i nifer y bobl â nam ar y synhwyrau dyfu'n sylweddol. 

• Mae angen penodol i leihau arwahanrwydd cymdeithasol pobl â nam ar eu 
synhwyrau mewn cymunedau gwledig, i gynnwys gwelliannau o ran cymorth 
cymunedol a mynediad at wasanaethau arbenigol. 
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• I'r nifer gymharol fach o bobl iau sydd â nam ar y synhwyrau, mae angen 
amrywiaeth o gymorth gan gynnwys offer a chyngor i ddileu rhwystrau a chynyddu 
cyflogaeth a chyfleoedd. 

 

9 Dementia 

Syndrom (neu grŵp o symptomau cysylltiedig) yw dementia a ddaw i'r amlwg pan gaiff 
yr ymennydd ei niweidio gan anaf neu glefyd. Wrth i ddementia waethygu, mae'n arwain 
at namau yn y cof ac o ran meddwl ac ymddygiad, sy'n effeithio'n negyddol ar allu 
unigolyn i weithredu a chyflawni gweithgareddau bob dydd. Achosir dementia gan 
amrywiaeth o gyflyrau, y mwyaf cyffredin ohonynt yw clefyd Alzheimer, ac mae'n dod yn 
fwy cyffredin wrth i'r boblogaeth heneiddio. Cyn y pandemig, dementia oedd prif achos 
marwolaeth yn y DU, gan gyfrif am 12.7% o'r holl farwolaethau. 

9.1 Edrych yn ôl 

Nid oedd PNA 2017 yn ystyried dementia ar wahân, ond yn hytrach fel rhan o'r penodau 
ar bobl hŷn ac iechyd meddwl. Er bod hyn yn adlewyrchu'r ffaith bod dementia'n llawer 
mwy cyffredin ymhlith pobl hŷn, roedd perygl nad oedd yn rhoi sylw digonol i ddementia 
sy'n dechrau cyn 65 oed ('dementia sy'n dechrau'n ifanc'). 
 
Dyma'r meysydd a nodwyd i'w gwella sy'n benodol i ddementia yn y grŵp hwn: 
 

• Sicrhau bod gwasanaethau (gan gynnwys gofal sylfaenol, gofal cartref, gofal preswyl 
ac ailalluogi) a chymunedau yn rhai 'sy'n deall dementia'. 

• Gwella'r cyfraddau diagnosio dementia.  
 
Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 2018-2022 yn nodi gweledigaeth: i 
fod yn genedl sy'n deall dementia ac yn cydnabod hawliau pobl â dementia i deimlo'n 
werthfawr ac i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau. 

9.2 Edrych ymlaen 

Rhagwelir bydd nifer y bobl sy'n byw gyda dementia yn parhau i gynyddu. Mae'r gwaith 
a wnaed ar gyfer fersiwn drafft Strategaeth Dementia Partneriaeth Gofal Gorllewin 
Cymru yn amcangyfrif bydd nifer y bobl sy'n cael diagnosis o ddementia yn cynyddu o 
2,812 yn 2020 i 4,200 erbyn 2040 (cynnydd o 49%). Fodd bynnag, o ystyried dementia 
sydd heb ei ddiagnosio (tua 53% o gyfanswm yr achosion), mae'r Strategaeth yn 
amcangyfrif bydd nifer y bobl sy'n byw gyda dementia ledled Gorllewin Cymru yn 
cynyddu o 5,300 i 7,900 erbyn 2040. 
 
Mae'r amcangyfrifon hyn yn cyd-fynd yn fras ag amcanestyniadau a gyhoeddwyd ar y 
platfform amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol gan ddefnyddio dull gwahanol. 
Mae'r rhain yn rhagweld cynnydd o 41% yn nifer y bobl sy'n byw gyda dementia yng 
Ngorllewin Cymru rhwng 2020 a 2030, o 4,107 i 5,802. 
 
Er bod nifer y bobl sy'n byw gyda dementia yn cynyddu wrth i'r boblogaeth heneiddio, 
mae cyfran y bobl mewn grŵp oedran sy'n byw gyda dementia yn gostwng yn y tymor 
hir. Mae ymchwil ryngwladol wedi amcangyfrif bod cyfran y bobl â dementia wedi 
gostwng tua 15% bob degawd dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf. Mae hyn yn 
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bennaf oherwydd gwell iechyd fasgwlaidd gan fod llai o bobl yn ysmygu, ac mae'n 
tanlinellu pwysigrwydd ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus i annog pobl i leihau eu risg 
bersonol o gael dementia drwy wneud newidiadau syml i'w ffordd o fyw. (Adroddwyd 
gan Alzheimer's Research UK). 
 
Nododd y Strategaeth Dementia ddrafft 84 o gleifion ar gofrestrau meddygon teulu sydd 
o dan 65 oed. O'r rheiny, mae 55 yn y grŵp oedran 60-65 oed. Mae hyn yn rhoi cyfradd 
o 0.04% i Orllewin Cymru ar draws y boblogaeth oedolion, sy'n debyg iawn i'r gyfradd a 
welir ledled Cymru yn genedlaethol. Dim ond 5 claf ar gofrestrau meddygon teulu oedd 
o dan 50 oed. 

9.3 Problemau a Bylchau 

• Disgwylir i nifer y bobl sy'n byw â dementia gynyddu 49% erbyn 204028. 

• Mae hwn yn ffactor pwysig o ran cymhlethdod cynyddol anghenion sy'n effeithio ar 
wasanaethau. 

• Mae nifer y bobl sy'n byw gyda dementia sy'n dechrau'n ifanc yn fach, ond fel arfer 
mae angen gwasanaethau arbenigol arnynt nad ydynt ar gael yn lleol o bosibl. 

• Mae diffyg cymorth pwrpasol megis gweithgareddau grŵp ar gyfer pobl iau sy'n 
byw gyda dementia neu ofal preswyl arbenigol. 

 

10 Pobl Hŷn 

At ddibenion y ddogfen hon mae 'pobl hŷn' yn cyfeirio at bobl 65 oed a hŷn. Mae hon yn 
rhan fawr o'r boblogaeth gyda lefelau amrywiol iawn o lesiant ac angen. Defnyddir y 
grŵp 85+ oed yn aml fel procsi i amcangyfrif nifer y bobl sy'n debygol o fod ag 
anghenion gofal a chymorth mwy sylweddol. 

10.1 Edrych yn ôl 

Bu i PNA 2017 nodi poblogaeth sy'n heneiddio a chynnydd yng nghymhlethdod 
anghenion pobl hŷn ("mae pobl yn byw'n hirach ond gyda lefelau uwch o salwch ac 
anabledd"). Nododd yr asesiad y gallai natur wledig, amddifadedd, a thlodi tanwydd yng 
Ngorllewin Cymru ddwysáu tueddiadau demograffig, gan gynyddu'r galw am 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Nododd y PNA amrywiaeth o fylchau a meysydd i'w gwella ar gyfer pobl hŷn: 
 

• Datblygu mynediad priodol at ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth gan gynnwys 
Dewis a gwasanaethau eiriolaeth sy'n berthnasol i anghenion iechyd a gofal 
cymdeithasol ar gamau perthnasol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. 

• Gwella gofal wedi'i rag-gynllunio ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a sectorau 
eraill er mwyn osgoi sefyllfa lle mae anghenion yn cynyddu.  

• Lleihau'r ddibyniaeth ar ofal preswyl a nyrsio o blaid gwasanaethau lefel is, ataliol a 
llesiant. 

• Datblygu gwasanaethau yn y gymuned sydd wedi'u cyd-gynhyrchu, sy'n cael eu 
harwain gan ddefnyddwyr, sy'n atal unigedd ac yn hyrwyddo cysylltedd cymunedol, 

 
28 Strategaeth Dementia Ddrafft Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (WWCP) 
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llesiant a gwytnwch, a helpu pobl i aros yn annibynnol am hirach yn eu cymunedau 
eu hunain. 

• Gwella prosesau asesu a chynllunio gofal i sicrhau bod pobl hŷn a'u gofalwyr yn 
rhan o'r penderfyniadau yn eu cylch, gan gynnwys cynllunio rhyddhau.  

• Sicrhau bod pobl hŷn a'u teuluoedd yn gallu cyrchu gwasanaethau yn eu dewis iaith 
a bod y cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael.  

• Sicrhau dull cyson ac integredig o ymdrin ag eiddilwch ar draws y rhanbarth sy'n 
cyd-fynd â strategaethau a llwybr rhanbarthol ar gyfer eiddilwch a dementia. 

• Datblygu prosesau comisiynu a chaffael cyson, integredig sy'n seiliedig ar 
egwyddorion cyd-gynhyrchu, sy'n cynnwys pobl hŷn, fforymau a grwpiau cymunedol 
a arweinir gan ddefnyddwyr o ran cynllunio a darparu gwasanaethau, er mwyn 
sicrhau cynaliadwyedd yn y farchnad. 

• Gwella a safoni lefelau o dele-iechyd a theleofal ar draws y rhanbarth.  

• Mynd i'r afael â'r diffyg cysylltiadau trafnidiaeth mewn rhanbarthau gwledig iawn, 
sy'n ei gwneud yn anos darparu gwasanaethau ac sy'n creu heriau recriwtio. 

• Datblygu dull integredig o sicrhau ansawdd a monitro contractau cartrefi gofal er 
mwyn nodi a mynd i'r afael â phryderon sy'n dod i'r amlwg ac atal lleoliadau rhag 
chwalu. 

 
Lluniodd y PNA Gynllun Ardal Gorllewin Cymru, ac roedd y cynllun cyflawni ar ei gyfer 
yn cynnwys ystod o gamau gweithredu i fynd i'r afael â bylchau a meysydd i'w gwella ar 
gyfer pobl hŷn gan gynnwys datblygu strategaeth dementia ranbarthol. 
 
Mae'r cyfeiriad strategol cyffredinol ar gyfer gwasanaethau a chymorth pobl hŷn a 
nodwyd yn y Cynllun Ardal yn parhau'n ddilys, ond mae'r cyd-destun ar gyfer ei gyflawni 
wedi bod hyd yn oed yn fwy heriol na'r disgwyl oherwydd y pandemig parhaus. O 
ganlyniad, mae'r heriau a nodwyd yn parhau ac, mewn sawl ffordd, wedi tyfu'n fwy.  
 
Mae'r ffaith fod y 'system' heb fethu ac wedi parhau i ddarparu gofal a chymorth o 
ansawdd da i bobl hŷn, er gwaethaf heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen, yn dyst i 
ymroddiad ac ymrwymiad gweithwyr a darparwyr gofal cymdeithasol a'u staff. 
 
Gwers bwysig arall a amlygwyd gan y pandemig yw potensial enfawr rhwydweithiau 
cymorth lleol iawn o ran cael rôl gynyddol. Fodd bynnag, mae angen cyllid a hwyluso 
parhaus arnynt wrth symud ymlaen, ac yn fwy cyffredinol, bydd angen ymdrech a 
buddsoddiad sylweddol yn genedlaethol yn ogystal ag yn rhanbarthol ac yn lleol i 
sicrhau cynaliadwyedd hirdymor. 

10.2 Edrych ymlaen 

Mae fersiwn drafft PNA 2022 yn cadarnhau'r tueddiadau a nodwyd yn flaenorol h.y. 
poblogaeth sy'n heneiddio a chymhlethdod cynyddol anghenion oherwydd 
cyffredinolrwydd dementia a disgwyliad oes yn cynyddu'n gynt na disgwyliad oes heb 
anabledd.  
 
Yn ôl yr amcanestyniadau diweddaraf mae poblogaeth Gorllewin Cymru yn debygol o 
dyfu o 386,501 i 391,688 rhwng 2021 a 2031, cynnydd o 1.3%. Yn y cyfamser, 
rhagwelir y bydd nifer y bobl hŷn (65+) yn cynyddu 17.5%, a phobl dros 85 oed, 27.8%. 
Mae'r cynnydd hwn yn y grwpiau oedran hŷn yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. 
Mae PNA 2020 yn dangos bod llawer iawn o bobl dros 65 oed yn mewnfudo i'r ardal. 
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Ceir y lefelau uchaf yn Sir Benfro lle mae 87% o'r rheiny sy'n symud i mewn dros 65 
oed. 
 
Yn y cyfamser, rhagwelir y bydd y boblogaeth o oedran gweithio yn gostwng ym mhob 
un o'r tair sir ond yn fwyaf sydyn yng Ngheredigion lle rhagwelir y bydd y boblogaeth 
gyffredinol yn gostwng. (Rhwng 2021 a 2031 rhagwelir bydd y boblogaeth 16-64 oed yn 
gostwng 3.1% ar draws Gorllewin Cymru a 5.6% yng Ngheredigion). 
 
Bydd y tueddiadau demograffig hyn yn cynyddu'r galw am iechyd a gofal cymdeithasol, 
ond ni fyddant o reidrwydd yn trosi'n uniongyrchol i alw cynyddol am ofal preswyl a 
nyrsio. Mae hyn oherwydd disgwyliadau newidiol a'r ffaith bod cymorth dwysach gartref 
wedi galluogi pobl i fyw'n annibynnol am fwy o amser. Canfu adroddiad cenedlaethol 
gan Grant Thornton fod cyfran y bobl dros 85 oed mewn gofal preswyl wedi gostwng yn 
gyson rhwng 1996 a 2017, o 25.2% i 14.8%,29, a nododd Fiscal Wales sefyllfa debyg yn 
The Future of Care in Wales gyda'r niferoedd mewn gofal preswyl yn gostwng wrth i'r 
boblogaeth hŷn gynyddu. 
 
Canlyniad hyn yw bod pobl sydd angen gofal yn tueddu i fod ag anghenion mwy 
cymhleth. Cadarnhaodd dadansoddiad data a gwaith maes ar gyfer yr MSR, megis 
arolwg a chyfweliadau darparwyr, fod y tueddiadau hyn hefyd yn amlwg yng Ngorllewin 
Cymru, lle roedd darparwyr a chomisiynwyr yn adrodd cymhlethdod cynyddol 
atgyfeiriadau a lleoliadau newydd.  
 
Amcangyfrifodd dadansoddiad a gynhaliwyd gan y Gymdeithas Alzheimer fod gan tua 
70 y cant o holl breswylwyr cartrefi gofal ddementia neu broblemau difrifol gyda'r cof.  
 
Mae'r PNA wedi nodi bod y pandemig wedi effeithio ar ganfyddiadau'r cyhoedd o 
gartrefi gofal ac wedi gwneud pobl yn amharod i ddewis gofal preswyl iddynt hwy eu 
hunain neu eu perthnasau oni bai eu bod yn gwbl anochel.  Lle mae pobl yn dewis gofal 
preswyl (gan gynnwys gofal nyrsio), mae gwybodaeth am y farchnad o'r gwaith maes a'r 
adolygiad pen desg yn awgrymu bod yn well ganddynt gartrefi pwrpasol manyleb uwch 
gydag ystafelloedd ymolchi ensuite sy'n ei gwneud hi'n haws rheoli heintiau. Mae hyn 
wedi cynyddu'r tueddiadau presennol yn y farchnad sy'n cael eu gyrru gan 
ddisgwyliadau uwch gan y defnyddwyr a gofynion cryfach o ran darparu dewis.  
 
Mae hyn yn cyfeirio at yr angen am fwy o ddarpariaeth gymunedol, ac opsiynau tai 
arbenigol fel cynlluniau Gofal Ychwanegol (fel y nodwyd yn y PNA ac y cyfeirir atynt 
mewn amcanestyniadau a wnaed gan y Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai ar gyfer 
Gorllewin Cymru) i alluogi pobl i fyw'n annibynnol cyhyd ag y bo modd ochr yn ochr â 
darpariaeth breswyl a nyrsio fwy arbenigol a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion pobl â 
dementia a chyflyrau lluosog. 
 
Mae fersiwn drafft PNA 2022 hefyd yn amlygu manteision posibl cynyddu gofal trwy 
gymorth technoleg sy'n gallu ategu gofal mwy traddodiadol, yn enwedig mewn 
ardaloedd gwledig. Mae angen seilwaith a mentrau cynhwysiant digidol i wneud hyn.  
 
Mae tystiolaeth o'r arolwg blynyddol o'r gweithlu a gynhaliwyd gan Gofal Cymdeithasol 
Cymru yn awgrymu bod cyfran y staff sy'n gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg yn 
amrywio'n sylweddol rhwng ardaloedd ac yn uwch mewn gwasanaethau a ddarperir yn 

 
29 Cartrefi gofal i'r henoed: Ble'r ydym ni nawr? Grant Thornton 2018 
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uniongyrchol gan awdurdodau lleol nag mewn gwasanaethau a gomisiynir. Ar gyfer 
gwasanaethau a gomisiynwyd yn 2019, gallai 11% o staff ar draws Canolbarth a 
Gorllewin Cymru gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg. Er bod hyn yn uwch na'r 
cyfartaledd cenedlaethol o 8% mae'n golygu na fydd gan bobl fynediad cyson at 
wasanaethau yn y Gymraeg. 
 
Ceir manylion am ddigonolrwydd gwasanaethau a reoleiddir ar gyfer pobl hŷn yn yr 
adrannau sefydlogrwydd ar gyfer cartrefi gofal a gofal cartref, ond yn fyr:  
 

• Nid yw'r cyflenwad gofal cartref wedi ehangu'n ddigon cyflym i ddarparu digon o 
gapasiti i ateb y galw'n llawn a darparu dewis, ac mae'r sector hwn o dan straen o 
ran bodloni lefelau cynyddol o gymhlethdod yn erbyn pwysau parhaus y gweithlu a 
chwyddiant. 

• Mae nifer cyffredinol y cartrefi gofal yn ddigonol ar hyn o bryd ond mae diffyg yn y 
ddarpariaeth nyrsio, yn enwedig ar gyfer anghenion mwy cymhleth ac arbenigol.  

• Mae digonolrwydd y dyfodol yn ansicr oherwydd y pandemig.  

10.3 Problemau a Bylchau 

• Disgwylir i nifer y bobl sy'n 85 oed neu'n hŷn gynyddu 27.8% erbyn 2031, tra bydd 
poblogaeth Gorllewin Cymru yn gyffredinol yn cynyddu 1.3% yn unig. 

• Mae'r boblogaeth sy'n heneiddio yn golygu y bydd galw cynyddol am 
wasanaethau gofal a chymorth gan gynnwys amrywiaeth o opsiynau tai. 

• Bydd cymhlethdod anghenion hefyd yn parhau i gynyddu wrth i nifer y bobl sy'n 
byw â dementia ac aml-gyflyrau cyd-forbidrwydd gynyddu. 

• Mae'r angen i dyfu cymorth cymunedol hyd yn oed yn fwy o ystyried mor fregus 
yw'r marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir a amlygwyd yn yr 
asesiadau sefydlogrwydd. 

• Mae recriwtio a chadw staff yn her allweddol ar draws gofal cymdeithasol ac 
mae'n cael effaith ddifrifol ar ofal cartref a gofal preswyl. 

• Mae angen newid parhaus tuag at ofal preswyl a nyrsio mwy arbenigol, ond o dan 
yr amodau presennol mae'n anodd gweld y farchnad yn cyflawni hynny ar 
gyflymder neu raddfa ddigonol. 
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Atodiad Technegol 

Mae'r atodiad hwn yn darparu data dethol sy'n sail i'r MSR ynghyd â dolenni i 
ffynonellau allweddol a dogfennau cefndir. Nid yw siartiau a thablau wedi'u cynnwys ym 
mhrif gorff yr MSR i'w gadw i hyd y gellir ymdopi ag ef.  
 
Mae'r atodiad wedi'i strwythuro o dan bedwar pennawd bras: 
 

• Croestoriad 

• Pobl Hŷn 

• Oedolion o Oedran Gweithio; a 

• Plant a Phobl Ifanc 
 

1 Croestoriad 

1.1 Data Demograffig 

Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2020 
 

 0 i 15  16 i 64  65+ oed  Cyfanswm 

Sir Gaerfyrddin  33,156 111,224 45,693 190,073 

Ceredigion  10,774 43,453 18,668 72,895 

Sir Benfro  21,363 72,219 33,169 126,751 

Gorllewin Cymru 65,293 226,896 97,530 389,719 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020 

 
 
Newid canrannol rhagamcanol yn nifer y bobl 2021-31 
 

 Pob 
oedran 

0-15 16-64 65+ (85+) (90+)* 

Sir Gaerfyrddin 2.2% -6% -1.9% 17.6% 24.9% 13.7% 

Ceredigion  -1.5% -11% -5.6% 13.2% 25.7% 20.1% 

Sir Benfro  1.7% -10% -3.4% 19.7% 32.5% 31.8% 

Gorllewin Cymru 1.3% -8% -3.1% 17.5% 27.8% 21.7% 

Cymru 2.3% -5% -0.4% 16.6% 24.9% 19.0% 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018 
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Cynnydd/gostyngiad a ragwelir yn nifer y bobl 2021/2031 
 

 Pob 
oedran 

0-15 16-64 65+ (85+) (90+)* 

Sir Gaerfyrddin 4,083 -1,862 -2,087 8,032 1,364 259 

Ceredigion  -1,046 -1,164 -2,358 2,476 671 200 

Sir Benfro  2,151 -2,097 -2,382 6,630 1,483 532 

Gorllewin Cymru 5,187 -5,124 -6,827 17,138 3,518 990 

Cymru 73,796 -29,299 -8,520 111,615 21,164 5,799 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018 
*65+ yn cynnwys yr holl bobl dros 64, gan gynnwys y rheiny sydd dros 84 neu 89. Yn yr un modd 

mae 85+ yn cynnwys 90+ 

1.2 Canllawiau 

Cod Ymarfer a Chanllawiau ar gyflawni swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol a 
threfniadau partneriaeth mewn perthynas ag adroddiadau sefydlogrwydd y farchnad. 

1.3 Ffynonellau Data Allweddol  

StatsCymru (yn cynnwys data demograffig, iechyd a gofal cymdeithasol, a chyllid). 
Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol Cymru (yn cynnwys ystod eang o ddata 
ac adroddiadau thematig ar gyfer pob awdurdod lleol a rhanbarth ar dri maes 
blaenoriaeth: gofal a chymorth gartref, dementia a phlant sy'n derbyn gofal).  
Llwyfan Amcanestyniadau Poblogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru (yn cynnwys 
amcanestyniadau am ystod eang o anghenion a chyflyrau ar lefelau awdurdod lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol, gan gynnwys: gofal anffurfiol, awtistiaeth, gweithgareddau 
bywyd bob dydd, anhwylder meddyliol cyffredin, nam ar y clyw, nam ar y golwg a 
dementia).  

1.4 Dogfennau Rhanbarthol  

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2017. 
Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2022 (dolen pan gaiff ei gyhoeddi). 
Asesiadau Llesiant Drafft (un ar gyfer pob sir). 
Cynllun Ardal Gorllewin Cymru. 
Strategaeth Gofalwyr 2020-25 Gorllewin Cymru.  
Fframwaith rhanbarthol ar gyfer datblygu a chomisiynu gwasanaethau Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. 
Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro.  

1.5 Darllen Pellach a Chefndir 

Papur Gwyn Ailgydbwyso Gofal a Chymorth Llywodraeth Cymru. 
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru Ail-gydbwyso Gofal 
Cymdeithasol: Adroddiad ar Wasanaethau Oedolion. 
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Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gofal Cymdeithasol Cymru Ailgydbwyso Gofal 
Cymdeithasol: Adroddiad ar Wasanaethau Plant. 
Heriau a Blaenoriaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, Canolfan 
Polisi Cyhoeddus Cymru, Rhagfyr 2021. 
Comisiwn Bevan, Bevan Exemplars, prosiectau arloesol ym maes iechyd a gofal.  
Arloesi digidol ym maes gofal cymdeithasol, NHSX, Ipsos Mori, Sgiliau Gofal ac IPC 
2021. 
 

2 Pobl Hŷn 

2.1 Data Demograffig 

Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2020 
 

 65 i 74  75 i 84  85 a hŷn  Cyfanswm 
65+ 

Sir Gaerfyrddin  24,841 15,053 5,799 45,693 

Ceredigion  9,998 6,035 2,635 18,668 

Sir Benfro  17,767 10,995 4,407 33,169 

Gorllewin Cymru 52,606 32,083 12,841 97,530 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020 

 
 
Cynnydd a ragwelir yn nifer y bobl 85+ oed 2021-2031 
 

 
 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018 
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Cynnydd a ragwelir yn nifer y bobl â dementia difrifol dros y degawd nesaf* 
 

 2020 2025 2030 Cynnydd 
(nifer)  

Cynnydd 
(%) 

Sir Gaerfyrddin 1,912 2,306 2,697 785 41.1% 

Ceredigion 789 942 1,076 287 36.5% 

Sir Benfro 1,407 1,720 2,030 622 44.2% 

Gorllewin Cymru 4,107 4,968 5,802 1,695 41.3% 

Ffynhonnell: Llwyfan Amcanestyniadau Poblogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru, Daffodil Cymru 
*Bydd hyn yn cynnwys nifer fach o bobl iau â dementia 

2.2 Tueddiadau mewn gweithgarwch, gallu a gwariant  

2.2.1 Gofal Cartref 
 
Nifer y bobl sy'n derbyn gofal cartref cyffredinol  
 

 
Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Oriau o ofal cartref cyffredinol  
 

Tuedd Gofal Cartref Cyffredinol Gorllewin Cymru 

 Pobl Amcangyfrif o'r 
Oriau Wythnosol 

Oriau y person 

Ebr-20 2,100 23539.3 11.2 

Mai-20 2,122 25798.2 12.2 

Meh-20 2,141 24638.2 11.5 
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Tuedd Gofal Cartref Cyffredinol Gorllewin Cymru 

 Pobl Amcangyfrif o'r 
Oriau Wythnosol 

Oriau y person 

Gorff-20 2,188 25003.7 11.4 

Awst-20 2,218 27447.2 12.4 

Medi-20 2,219 25391.0 11.4 

Hyd-20 2,246 25610.1 11.4 

Tach-20 2,264 27590.9 12.2 

Rhag-20 2,229 25404.0 11.4 

Ion-21 2,230 27167.9 12.2 

Chwe-21 2,222 25051.2 11.3 

Maw-21 2,210 25158.9 11.4 

Ebr-21 2,214 25114.6 11.3 

Mai-21 2,347 27242.1 11.6 

Meh-21 2,244 25556.6 11.4 

Gorff-21 2,232 25025.4 11.2 

Awst-21 2,205 25977.2 11.8 

Medi-21 2,278 23487.8 10.3 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Nifer y bobl ar restrau aros ar gyfer gofal cartref cyffredinol yng Ngorllewin 
Cymru  
 

 
Ffynhonnell: data a gesglir ac a ddadansoddir gan IPC ar gyfer MSR 
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Tueddiadau mewn gwariant ar ofal cartref pobl hŷn 
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2018/19 £5,739,678 £24,667,016 £32,370,612 £27,082,994 17.73%  

2019/20 £8,240,572 £22,456,699 £32,688,443 £26,514,253 25.21% -2.10% 

2020/21 £14,476,337 £18,279,484 £35,108,949 £28,053,682 41.23% 5.81% 

Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 

2.2.2 Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn  
 
Nifer y cartrefi ar gyfer pobl hŷn yng Ngorllewin Cymru 
 

 
 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 
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Tueddiadau o ran nifer y gwelyau ar gyfer pobl hŷn 
 

 
 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Tueddiadau mewn lleoliadau a gomisiynwyd gan yr awdurdodau lleol neu'r Bwrdd 
Iechyd  
 

Cyfanswm ar 31 Mawrth 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Sir Gaerfyrddin 897 860 945 1006 842 

Ceredigion 339 356 331 349 329 

Sir Benfro 407 446 450 525 465 

Hywel Dda* 325 328 308 297 275 

Cyfanswm 1,968 1,990 2,034 2,177 1,911 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
*Mae nifer lleoliadau Hywel Dda ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus (CHC) ac Adran 117 yn unig. Mae 

lleoliadau Gofal Nyrsio a Ariennir (FNC) wedi'u cynnwys yn niferoedd yr awdurdodau lleol er 
mwyn osgoi cyfrif dwbl. 
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Effaith pandemig Covid-19 ar leoliadau newydd i bobl hŷn 
 

 
Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
Tueddiadau mewn Deiliadaeth 
 

Cyfradd ddeiliadaeth gyfartalog  

 2019 (Ebrill-Rhag) 2020 (Y Flwyddyn 
Gyfan) 

2021 (Ionawr-Mai) 

Nyrsio  93.6% 91.2% 80.7% 

Sir Gaerfyrddin 93.6% 89.2% 74.5% 

Ceredigion 94.9% 95.5% 88.5% 

Sir Benfro 92.4% 88.9% 79.1% 

Nyrsio henoed 
bregus eu meddwl 

95.9% 93.7% 86.8% 

Sir Gaerfyrddin 95.3% 95.5% 86.5% 

Ceredigion 100.0% 100.0% 91.4% 

Sir Benfro 92.6% 85.8% 82.5% 

Preswyl 95.5% 92.7% 83.5% 

Sir Gaerfyrddin 92.4% 91.9% 75.6% 

Ceredigion 97.0% 95.3% 90.5% 

Sir Benfro 97.2% 90.8% 84.4% 

Henoed bregus eu 
meddwl Preswyl  

94.5% 91.6% 83.0% 

Sir Gaerfyrddin 92.4% 93.8% 83.0% 

Ceredigion 94.3% 90.4% 80.4% 

0

20

40

60

80

100

120

A
p

r-
1

9

M
ay

-1
9

Ju
n

-1
9

Ju
l-

1
9

A
u

g-
1

9

Se
p

-1
9

O
ct

-1
9

N
o

v-
1

9

D
ec

-1
9

Ja
n

-2
0

Fe
b

-2
0

M
ar

-2
0

A
p

r-
2

0

M
ay

-2
0

Ju
n

-2
0

Ju
l-

2
0

A
u

g-
2

0

Se
p

-2
0

O
ct

-2
0

N
o

v-
2

0

D
ec

-2
0

Ja
n

-2
1

Fe
b

-2
1

M
ar

-2
1

Lleoliadau newydd yn fisol yng Ngorllewin Cymru

Residential Total Nursing Total Linear (Residential Total)

Tudalen 330

mailto:ipc@brookes.ac.uk


Error! Reference source not found. Chwefror 2022 

  
ipc@brookes.ac.uk                                                                                                                                                   93 

Cyfradd ddeiliadaeth gyfartalog  

 2019 (Ebrill-Rhag) 2020 (Y Flwyddyn 
Gyfan) 

2021 (Ionawr-Mai) 

Sir Benfro 96.8% 90.6% 85.4% 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Tueddiadau mewn gwariant ar ofal preswyl i bobl hŷn 
 

Lleoliadau Gofal Preswyl Pobl dros 65 oed (gan gynnwys pobl hŷn â salwch 
meddwl) 

 Hunan 
ddarpariaeth 
(yn cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd)  

Darpariaeth 
gan eraill (yn 
cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd) 

Gwariant Gros Gwariant Net 

2018/19 £13,436,425 £37,439,911 £54,949,646 £34,436,969 

2019/20 £14,595,477 £39,402,785 £57,621,516 £34,833,819 

2020/21 £12,020,675 £47,972,723 £62,701,202 £38,944,781 

Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 
 

Lleoliadau Gofal Nyrsio Pobl dros 65 oed (gan gynnwys pobl hŷn â salwch 
meddwl) 

 Hunan 
ddarpariaeth 
(yn cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd)  

Darpariaeth 
gan eraill (yn 
cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd) 

Gwariant Gros Gwariant Net 

2018/19 £0 £13,819.432 £14,266.123 £6,113.636 

2019/20 £0 £14,591.892 £15,535.686 £4,334.880 

2020/21 £0 £16,420.064 £18,051.701 £7,528.241 

Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 
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Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 
Cyfraddau a delir am ofal preswyl i bobl hŷn 
 

Cyfraddau Wythnosol Safonol 2020/21 

 Preswyl Henoed 
bregus eu 
meddwl 
Preswyl  

Nyrsio  Nyrsio 
henoed 
bregus eu 
meddwl 

Sir Gaerfyrddin £594.39 £620.52 £575.56 £663.41 

Ceredigion £605.00 £645.00 £617.00 £657.00 

Sir Benfro £651.62 £709.10 £665.05 £720.62 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 
 
 
 

 

Cyfraddau Wythnosol Cyfartalog 2020/21 

 Preswyl Henoed 
bregus eu 
meddwl 
Preswyl  

Nyrsio  Nyrsio 
henoed 
bregus eu 
meddwl 

Sir Gaerfyrddin £646.16 £638.06 £604.26 £705.54 

Ceredigion £629.31 £682.50 £646.98 £842.79 

Sir Benfro £677.12 £709.10 £682.51 £735.90 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 
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Cynnydd canran mewn cyfraddau cyfartalog dros ddwy flynedd: 2018 i 2019  

 Preswyl Henoed 
bregus eu 
meddwl 
Preswyl  

Nyrsio  Nyrsio 
henoed 
bregus eu 
meddwl 

Sir Gaerfyrddin 7% 9% 10% 12% 

Ceredigion 6% 9% 10% 29% 

Sir Benfro 6% 6% 20% 9% 

 

2.2.3 Adroddiadau Maes Blaenoriaeth Gofal Cymdeithasol Cymru  
 
Gofal a Chymorth yn y Cartref (gallwch ddewis naill ai sir unigol neu'r rhanbarth). 
Pobl â Dementia (yn yr un modd, gallwch ddewis naill ai sir unigol neu'r rhanbarth). 
 

2.2.4 Darllen Pellach a Chefndir 
 
Fiscal Wales Dyfodol Gofal yng Nghymru, Ariannu Gofal Cymdeithasol ar gyfer 
Oedolion Hŷn. 
Care Homes for the Elderly: Where are we now? Grant Thornton 2018. 
Datblygu model capasiti a galw ar gyfer gofal y tu allan i'r ysbyty John Bolton, LGA 
2021. 
Modelau Eraill ar gyfer Gofal Cartref, Canolfan Cymru ar gyfer Polisi Cyhoeddus, 2020. 
Golwg Gyffredinol ar y Farchnad Gofal Cartref, Homecare Association 2021 
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3 Oedolion o Oedran Gweithio 

3.1 Data Demograffig 

Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2020 
 

 16 i 64 oed  Canran cyfanswm y 
boblogaeth 

Sir Gaerfyrddin  111,224 58.52% 

Ceredigion  43,453 59.61% 

Sir Benfro  72,219 56.98% 

Gorllewin Cymru 226,896 58.22% 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcangyfrifon Canol Blwyddyn 2020 

 
 
Gostyngiad a ragwelir yn nifer y bobl 16-64 oed 2021-2031 
 

 Newid yn y nifer rhwng 16 a 64 oed 

Sir Gaerfyrddin -2,087 

Ceredigion  -2,358 

Sir Benfro  -2,382 

Gorllewin Cymru -6,827 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018 

 
 

3.2 Tueddiadau mewn gweithgarwch, gallu a gwariant 

Gwariant ar ofal cartref i bobl dan 65 oed (pob grŵp angen) 
 

 Hunan 
ddarpariaeth 
(yn cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd)  

Darpariaeth 
gan eraill (yn 
cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd) 

Gwariant Gros Gwariant Net 

2018/19 £307,272 £2,051,408 £2,542,765 £1,841,035 

2019/20 £443,906 £1,972,443 £2,598.,154 £1,962,115 

2020/21 £560,764 £1,881,283 £2,630,626 £1,872,265 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 
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Gwariant net ar ofal cartref yn ôl grŵp angen 2020/21 
 

 
 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
Oedolion o dan 65 oed sydd wedi'u lleoli mewn cartrefi gofal preswyl 
 

Yn ôl categori angen, ar 31 Mawrth (cyfanswm yn y sir a'r tu allan i'r sir) 

 Anableddau 
corfforol 
neu 
anawsterau 
synhwyraidd 

Anableddau 
Dysgu 

Anghenion 
iechyd 
meddwl 

Anghenion 
eraill 

Cyfanswm 

2018 22 223 123 20 400 

2019 27 232 129 15 418 

2020 22 240 129 23 430 

2021 20 237 131 19 429 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
Oedolion dan 65 oed sydd wedi'u lleoli mewn cartrefi nyrsio  
 

Yn ôl categori angen, ar 31 Mawrth (cyfanswm yn y sir a'r tu allan i'r sir) 

 Anableddau 
corfforol 
neu 
anawsterau 
synhwyraidd 

Anableddau 
Dysgu 

Anghenion 
iechyd 
meddwl 

Anghenion 
eraill 

Cyfanswm 

2018 2 2 4 4 12 

2019 1 0 4 10 15 
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2020 2 1 3 10 16 

2021 3 1 3 15 22 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
Oedolion dan 65 oed sydd wedi'u lleoli mewn cartrefi gofal preswyl y tu allan i'r 
sir  
 

Yn ôl categori angen, ar 31 Mawrth (y tu allan i'r sir yn unig)  

 Anableddau 
corfforol 
neu 
anawsterau 
synhwyraidd 

Anableddau 
Dysgu 

Anghenion 
iechyd 
meddwl 

Anghenion 
eraill 

Cyfanswm 

2018 9 84 63 6 162 

2019 10 89 72 5 176 

2020 8 83 71 5 167 

2021 6 78 71 6 161 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Oedolion dan 65 oed sydd wedi'u lleoli mewn cartrefi nyrsio tu allan i'r sir 
 

Yn ôl categori angen, ar 31 Mawrth (y tu allan i'r sir yn unig)  

 Anableddau 
corfforol 
neu 
anawsterau 
synhwyraidd 

Anableddau 
Dysgu 

Anghenion 
iechyd 
meddwl 

Anghenion 
eraill 

Cyfanswm 

2018 0 1 4 2 7 

2019 0 0 4 3 7 

2020 1 0 3 3 7 

2021 1 0 3 6 10 

Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 
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Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Nifer y cartrefi gofal cofrestredig a lleoedd i oedolion 18-64 oed, 2018 
 

 Cartrefi Lleoedd 

 Heb Nyrsio Gyda Nyrsio  Heb Nyrsio Gyda Nyrsio  

Ceredigion 7 0 51 0 

Sir Benfro 27 1 207 24 

Sir Gaerfyrddin 45 1 435 62 

Gorllewin Cymru 79 2 693 86 

Ffynhonnell: Data archif Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol Cymru  

 
Nid yw'r data hwn wedi'i gyhoeddi yn y fformat hwn ers 2018. Mae data a gesglir gan 
IPC ar gyfer MSR yn awgrymu fawr ddim newid yn y darlun hwn felly mae'r ffigurau hyn 
yn ganllaw defnyddiol o hyd.  
 
 
Tueddiadau mewn gwariant ar ofal preswyl i oedolion o oedran gweithio 
 

Lleoliadau Gofal Preswyl Pobl dan 65 oed (pob grŵp anghenion) 

 Hunan 
ddarpariaeth 
(yn cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd)  

Darpariaeth 
gan eraill (yn 
cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd) 

Gwariant 
Gros 

Gwariant Net 

2018/19 £2,278,656 £31,670,722 £36,679,008 £23,515,690 

2019/20 £2,513,720 £34,428,506 £39,265,490 £31,062,030 
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2020/21 £2,478,472 £36,114,158 £39,164,330 £31,502,256 

Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 

Lleoliadau Gofal Nyrsio Pobl dan 65 (grwpiau pob angen) 

 Hunan 
ddarpariaeth 
(yn cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd)  

Darpariaeth 
gan eraill (yn 
cynnwys 
trefniadau ar y 
cyd) 

Gwariant 
Gros 

Gwariant Net 

2018/19 £0.00 £9,892.31 £9,929.17 £574.40 

2019/20 £0.00 £9,118.77 £9,606.55 £1,707.63 

2020/21 £0.00 £10,013.38 £12,077.00 £1,503.69 

Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 
 
Gwariant gros ar leoliadau (preswyl a nyrsio) yn ôl grŵp angen 
 

 
Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 

3.3 Dogfennau Rhanbarthol 

Siarter Gorllewin Cymru ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.  
Asesiad anghenion tai a llety ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru 
hyd at 2037, Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai 2019. 

3.4 Darllen Pellach a Chefndir 

Anableddau Dysgu: Rhaglen Gwella Bywydau. 
Côd Ymarfer ar Ddarparu Gwasanaethau Awtistiaeth. 
Anabledd Cymru, Model Cymdeithasol Anabledd. 
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Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Llesiant yng 
Nghymru.  
Cysylltu Bywydau yng Nghymru 2021. 

4 Plant a Phobl Ifanc 

4.1 Data Demograffig 

Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn 2020 
 

 0 i 4 oed  5 i 15 oed  16 i 24 oed  Cyfanswm 0-
24 

Sir Gaerfyrddin 9,259 23,897 17,430 50,586 

Ceredigion  2,877 7,897 10,606 21,380 

Sir Benfro  5,719 15,644 11,265 32,628 

Gorllewin Cymru 17,855 47,438 39,301 104,594 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018 

Newid arfaethedig yn nifer y bobl dan 16 oed 2021-31 
 

Pobl 0 i 15 oed Nifer Canran 

Sir Gaerfyrddin -1,862 -6% 

Ceredigion  -1,164 -11% 

Sir Benfro  -2,097 -10% 

Gorllewin Cymru -5,124 -8% 

Ffynhonnell: StatsCymru, Amcanestyniadau Poblogaeth a wnaed yn 2018 

4.2 Tueddiadau mewn gweithgarwch, gallu a gwariant 

Pobl sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth  
 

 
Ffynhonnell: Data archif Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol Cymru  
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Y gyfran a roddir mewn gofal maeth  
 

 % 

Sir Gaerfyrddin  83.3% 

Ceredigion  70.6% 

Sir Benfro  73.3% 

Gorllewin Cymru 76.1% 

Cymru 69.8% 

Ffynhonnell: StatsCymru, Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl math o leoliad 

 
 
Tueddiadau o ran lleoliadau'r tu allan i'r sir 
 

 
Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 
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Tueddiadau o ran lleoliadau'r tu allan i'r rhanbarth  
 

 
Ffynhonnell: data a gesglir gan IPC ar gyfer MSR 

 
Capasiti mewnol ym mis Ionawr 2022 
 

 Uchafswm 
Lleoedd 

Lleoedd sy'n 
cael eu 
defnyddio 

Lleoedd 
Gwag 

Lleoedd nad 
ydynt ar gael  

Sir Gaerfyrddin 199 199 0 0 

Maethu 191 191 0 0 

Preswyl 8 8   

Ceredigion 79 77 2  

Maethu 79 77 2  

Sir Benfro 121 111 10 0 

Maethu 115 105 10 0 

Preswyl 6 6   

Cyfanswm 399 387 12 0 

Ffynhonnell: Data Adnoddau cymorth Comisiynu Plant a ddadansoddwyd gan IPC   

 
Capasiti elusennol a'r trydydd sector ym mis Ionawr 2022 
 

 Uchafswm Lleoedd* 

Sir Gaerfyrddin 6 
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Ceredigion 2 

Sir Benfro 4 

Cyfanswm 12 

Ffynhonnell: Data Adnoddau cymorth Comisiynu Plant a ddadansoddwyd gan IPC  
*Pob achos o faethu, nid oes gwelyau preswyl trydydd sector i blant yng Ngorllewin Cymru 

 
Capasiti'r sector annibynnol ym mis Ionawr 2022 
 

 Uchafswm 
Lleoedd 

Lleoedd sy'n 
cael eu 
defnyddio 

Lleoedd 
Gwag 

Lleoedd nad 
ydynt ar gael  

Sir Gaerfyrddin 208 135 18 55 

Maethu 172 109 12 51 

Preswyl 36 26 6 4 

Ceredigion 59 37 4 18 

Maethu 59 37 4 18 

Sir Benfro 113 83 15 15 

Maethu 70 47 8 15 

Preswyl 43 36 7 0 

Cyfanswm 380 255 37 88 

Ffynhonnell: Data Adnoddau cymorth Comisiynu Plant a ddadansoddwyd gan IPC  
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Tueddiadau mewn gwariant gros ar leoliadau  
 

 
Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

 

 
 

Ffynhonnell: Ffurflenni Alldro Refeniw a ddadansoddwyd gan IPC ar gyfer MSR 

4.3 Dogfennau Rhanbarthol 

Gofal Preswyl a maethu Plant a Phobl Ifanc, Datganiad Sefyllfa ar y Farchnad 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ebrill 2021 i Ebrill 2023 (dolen pan gaiff ei gyhoeddi) 
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4.4 Adroddiadau Maes Blaenoriaeth Gofal Cymdeithasol Cymru 

Plant sy'n derbyn gofal (gallwch ddewis naill ai sir unigol neu'r rhanbarth) 

4.5 Darllen Pellach a Chefndir 

Plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru: Tueddiadau Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
2021. 
Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghymru, Papur Briffio Tystiolaeth Canolfan Polisi 
Cyhoeddus Cymru 2021. 
Consortiwm Comisiynu Plant Cymru ymateb i 'Astudiaeth marchnad gofal cymdeithasol 
plant yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA), Gwahoddiad i gyflwyno 
Sylwadau. 
Adroddiad Interim Astudiaeth marchnadoedd gofal cymdeithasol yr Awdurdod 
Cystadleuaeth a Marchnadoedd.  
Gofal Cymdeithasol Cymru, Gwella Canlyniadau i blant sydd eisoes yn byw mewn gofal. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 24 Tachwedd 2022 
  
Teitl: Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru  

 
Diben yr adroddiad: Cymeradwyo manylion yr Asesiad o Anghenion y 

Boblogaeth a gwblhawyd ar gyfer Rhanbarth 
Gorllewin Cymru yn unol â gofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 
 

Er: Penderfyniad a Chymeradwyaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:   

Y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gydol Oes a Llesiant 
 

 
1. O dan Ran 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) mae’n 

rhaid i bartneriaid rhanbarthol gynhyrchu Asesiadau Poblogaeth, gan ddarparu 
asesiad o’r angen am ofal a chymorth ac anghenion cymorth gofalwyr yn eu 
hardal; asesu i ba raddau nad yw’r anghenion hynny yn cael eu diwallu; 
manylion yn nodi ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i fodloni’r 
anghenion hynny a pha wasanaethau ataliol sydd eu hangen; a manylion sut 
y darperir y gwasanaethau hyn drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
2. Mae’n rhaid cyhoeddi Asesiadau Poblogaeth unwaith o fewn cylch etholiadol 

llywodraeth leol.  Cyhoeddodd rhanbarth Gorllewin Cymru ei Asesiad 
Poblogaeth cyntaf ym mis Mawrth 2017, ac mae’r asesiad hwnnw’n cael ei 
adnewyddu yn ystod 2022.   

 
3. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyngor atodol i Fyrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol sut i gynhyrchu Asesiadau Poblogaeth yn 2022.   Roedd y cyngor 
atodol hwn yn cynnwys yr angen i alinio’r Asesiad Poblogaeth gydag 
adroddiadau newydd, rhanbarthol ar Sefydlogrwydd y Farchnad, sy’n ofynnol 
o 2022 ymlaen.   

 
4. Mae’r adroddiad atodedig yn amlinellu’r broses o ddatblygu fersiwn 

ddiweddaraf yr Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru 2022 a beth yw prif 
ganfyddiadau’r asesiad hwnnw.   

 
Mae’r asesiad wedi cynnwys ystod o feysydd lle ceir anghenion ac mae’r 
adroddiad atodedig yn cynnig trosolwg o bob maes, ynghyd â’r prif negeseuon a 
hefyd yn nodi bylchau a meysydd i’w gwella.   
 
Y meysydd allweddol a ystyriwyd yw:  
Pobl Hŷn  
Dementia 
Gofalwyr Di-dâl  
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Anabledd Dysgu  
Awtistiaeth 
Plant a Phobl Ifanc  
Iechyd Meddwl  
Iechyd ac Anableddau Corfforol  
Nam ar y Synhwyrau  
Camddefnyddio Sylweddau  
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad i'r Cabinet ar 6ed Hydref 2022. 

 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, 
nodwch pam  

Naddo – dim angen 

Crynodeb: 
Hirdymor: Mae’r Asesiad o Anghenion y 

Boblogaeth yn ofyniad yn ôl y ddeddf 
yn ystod pob Gweinyddiaeth 
Llywodraeth Leol. Mae’r Asesiad hwn 
yn adnewyddu’r un gwreiddiol a wnaed 
yn 2017. 
 

Cydweithio: Gwnaed yr Asesiad hwn ar y cyd â’r 
holl wasanaethau statudol a thrydydd 
sector ledled Rhanbarth Gorllewin 
Cymru. 
 

Cynnwys: 
 

Bu cyfranogiad ar draws yr holl 
sectorau statudol ac anstatudol wrth 
ddatblygu’r Asesiad o Anghenion y 
Boblogaeth. 
 

Atal: Bydd y wybodaeth a ddaw i law drwy'r 
asesiad yn cefnogi asiantaethau i lunio 
eu cynlluniau gwasanaeth parthed atal 
yn y dyfodol. 
 

Integreiddio: Asesiad integredig yw hwn. 
 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 
 

Er gwybodaeth, ac i gymeradwyo’r Asesiad o Anghenion 
y Boblogaeth (Atodiad 1)  
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Mae’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn ddogfen 
derfynol a gymeradwywyd drwy’r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

 
Trosolwg a Chraffu: 
 

Heb ei chyflwyno i Graffu- dogfen a gymeradwyir yn 
rhanbarthol 

Fframwaith Polisi: 
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 
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Blaenoriaethau 
Corfforaethol:  
 

Cysylltiadau â'r holl flaenoriaethau corfforaethol ond 
perthnasedd penodol i Flaenoriaeth 2 – Buddsoddi yn 
nyfodol pobl a Blaenoriaeth 4 – Hyrwyddo cydnerthedd 
amgylcheddol a chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  
 

Amherthnasol  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Gofyniad statudol o dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 2014 

Goblygiadau Staffio: 
 

Amherthnasol  

Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau: 
 

Amherthnasol  

Risg(iau):  
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Amherthnasol 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Atodiad 1- Adroddiad Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 
   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Gofal 

Swyddog Adrodd: Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth 
Gofal 
 

Dyddiad: 8 Medi 2022 
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Rhagair 
 
Mae'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn dwyn ynghyd bartneriaid o lywodraeth leol, 

y GIG, y trydydd sector a'r sector annibynnol gyda defnyddwyr gwasanaethau a 

gofalwyr. Ein nod yw trawsnewid gwasanaethau gofal a chymorth yng ngorllewin 

Cymru. Mae ein rhanbarth yn cwmpasu ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac yn 

cynnwys ardaloedd awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. 

Mae'n ofynnol i ni lunio Asesiad o Anghenion y Boblogaeth o dan adran 14 o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ac, yn 2017, cyhoeddwyd ein 

hasesiad cyntaf. Roedd hon yn ddogfen bwysig, gan mai dyma'r tro cyntaf i ni lunio 

asesiad o anghenion iechyd a gofal ein poblogaeth fel hyn.  

Ers hynny, mae canfyddiadau'r asesiad hwn wedi llywio ein gwaith cynllunio, 

buddsoddi a darparu gwasanaethau yng ngorllewin Cymru. Mae'n ofynnol yn awr i ni 

gyhoeddi ein hail asesiad. Dyma gyfle i ddiweddaru ac adnewyddu canfyddiadau ein 

hasesiad cyntaf ac i ystyried y cynnydd rydym wedi'i wneud. 

Yn ganolog i'n dull gweithredu mae ymgysylltu a chydweithio â'r bobl sy'n byw yng 

ngorllewin Cymru. Rydym wedi cydweithio'n agos â'n rhanddeiliaid, gan gynnwys ein 

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ein gweithgorau proffesiynol a rhanddeiliaid ac, 

yn bwysicaf oll, lle bynnag y gallwn, ein dinasyddion.  

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu canllawiau manwl ar gyfer asesiadau poblogaeth 

ac mae ychydig o newidiadau pwysig ar gyfer y fersiwn hwn. Yn gyntaf, rhaid i ni roi 

sylw penodol i anghenion pobl awtistig a'r rheiny sy'n byw gyda Dementia.  

Yn ail, rhaid i ni ystyried effaith COVID-19. Gwyddom fod hyn wedi effeithio ar bawb 

yn ein cymuned, ond yn enwedig y rhai sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol.  

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni lunio Adroddiad ynghylch 

Sefydlogrwydd y Farchnad eleni. Mae hwn yn adroddiad ar wahân a fydd yn ystyried 

a oes gennym ddigon o wasanaethau yn y sector gofal ac i ba raddau y gallant ateb y 

galw yn y dyfodol. 

Er bod yr asesiadau hyn yn ddarnau pwysig o waith, yn bwysicach mae ein 

gweithredoedd a fydd yn eu dilyn. Caiff y rhain eu datblygu a'u cynnwys yng Nghynllun 

Ardal Gorllewin Cymru y byddwn yn ei lunio erbyn mis Ebrill 2023, gan nodi ein 

huchelgeisiau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.    

Rydym am i'n hasesiadau fod yn hygyrch i bobl yng ngorllewin Cymru ac, ochr yn ochr 

â'n hadroddiadau manwl, byddwn yn eu cyhoeddi ar ein porth data ar-lein. Bydd hyn 

yn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei hadnewyddu a'i diweddaru'n barhaus. Rydym 

hefyd wedi ymrwymo i sicrhau nad yw ymgysylltu yn weithgaredd unwaith yn unig; 

yn hytrach, mae'n sgwrs barhaus a chydweithredol gyda'n dinasyddion. 

Rydym mewn cyfnod digynsail a bydd effaith pandemig COVID-19 a digwyddiadau 

byd-eang eraill yn parhau i gyflwyno heriau sylweddol i ni yng ngorllewin Cymru. Fodd 

bynnag, credwn y bydd ein Hasesiad o Anghenion y Boblogaeth, a'r dull a 
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ddefnyddiwyd gennym i’w gwblhau, yn ein galluogi i oresgyn yr 

heriau hyn gyda'n gilydd, i esblygu a pharhau i sicrhau 

canlyniadau rhagorol i bobl gorllewin Cymru. 

 

 

 

 

 

Judith Hardisty 

 

Cadeirydd, Bwrdd Partneriaeth  

Ranbarthol Gorllewin Cymru 
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1. Crynodeb Gweithredol 
 

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifir y bydd poblogaeth rhanbarth 

Gorllewin Cymru erbyn 2025 yn 389,719, sydd yn gynnydd o 1.34% ers cynnal 

asesiad poblogaeth 2017.  

 

• Mae 48.8% o boblogaeth y rhanbarth yn byw yn Sir Gaerfyrddin, 18.7% yng 

Ngheredigion a 32.5% yn Sir Benfro.  

• Mae 40% o oedolion yn Sir Gaerfyrddin; 49% o oedolion yng Ngheredigion a 
22% o oedolion yn Sir Benfro yn siarad Cymraeg. 

• Mae amcangyfrifon 2021 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod 
pobl dros 65 oed yn ffurfio 24.1% o'r boblogaeth yn Sir Gaerfyrddin, 26.2% 
yng Ngheredigion a 26.7% yn Sir Benfro a chan fod rhannau helaeth o 
Orllewin Cymru yn wledig ac yn arfordirol, mae'r ardal yn denu lefelau uchel o 
bobl dros 65 oed sy'n mewnfudo yno. 

 

Erbyn 2043 mae amcanestyniadau poblogaeth presennol Llywodraeth Cymru yn 

rhagweld y bydd cyfanswm poblogaeth Gorllewin Cymru yn cynyddu i 396,000, gan 

ragweld cynnydd yn y rheiny sydd dros 65 i 124,587 neu 31.5% o'r boblogaeth 

gyfan. 

 

Trosolwg a Chrynodeb yn ôl Grŵp Poblogaeth 
 

1.  Pobl Hŷn 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae gan orllewin Cymru gyfran uwch o bobl hŷn na'r cyfartaledd ledled Cymru, gyda 

mewnfudo yn ffactor mawr sy'n cyflymu twf y boblogaeth hŷn. Mae gan Sir Benfro 

boblogaeth hŷn na Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, gyda chynnydd rhanbarthol 

rhagamcanol o 28% yn y rheiny sy'n 85 oed a throsodd erbyn 2030, gydag 

amrywiadau fel a ganlyn: Sir Gaerfyrddin=25%; Ceredigion=26% a Sir 

Benfro=33%. 

 

Mae pobl yn byw'n hirach gyda materion cynyddol gymhleth, ac maent am aros yn 

eu cartrefi eu hunain mor annibynnol â phosibl am gyhyd â phosibl. Mae COVID-19 

wedi cael effaith sylweddol ar lesiant corfforol a meddyliol pobl hŷn. Mae hyn o 

ganlyniad i gyfnodau hir o ynysu cymdeithasol, diffyg mynediad at wasanaethau 

iechyd a gofal yn ogystal ag effaith uniongyrchol dal COVID-19.   

Dylai trefniadau gofal a chymorth gael eu cynllunio gyda phobl hŷn, dylent fod yn 

hyblyg a dylent gynnwys amrywiaeth o atebion cymunedol, digidol a thechnolegol. 

Bylchau a meysydd i'w gwella  
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Dylid cynnwys y canlynol: 

• Cynnwys pobl hŷn a'u gofalwyr wrth asesu a chynllunio gofal, gan gynnwys 
cynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion o'r ysbyty 

• Helpu pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi am fwy o amser trwy barhau i 
ddatblygu cymorth digidol a theleiechyd, yn enwedig i'r rheiny mewn 
ardaloedd gwledig iawn a lle mae trafnidiaeth yn broblem 

• Darparu cymorth ychwanegol i ofalwyr sy'n rheoli cyflyrau lluosog a 
chymhleth 

• Parhau i ddatblygu gwasanaethau cysylltedd cymunedol, llesiant a 
chydnerthedd sy'n mynd i'r afael ag amrywiaeth o anghenion gan gynnwys 
unigrwydd ac arwahanrwydd 

• Cynyddu'r cyflenwad o opsiynau llety amgen megis cynlluniau gofal 

ychwanegol. 

• Sicrhau bod pobl hŷn a'u teuluoedd yn gallu cael gafael ar wasanaethau drwy 
eu dewis iaith a bod y cynnig rhagweithiol drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael. 

 

Effaith COVID-19: 

 

Mae COVID-19 wedi arwain at ynysu cymdeithasol eang, gyda goblygiadau parhaol 

ar iechyd meddwl pobl hŷn. Mae pobl wedi oedi cyn ceisio help yn ystod y pandemig 

ac maent bellach yn dangos problemau iechyd llawer mwy cymhleth. 

Oherwydd y cyfraddau marwolaethau a gafodd eu hadrodd mewn gofal preswyl, 

mae pobl hŷn bellach yn llawer mwy amharod i fynd i ofal preswyl gan greu mwy o 

alw am lety amgen. 

 

2.   Dementia 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Wrth i ddisgwyliad oes a mewnfudo gan bobl hŷn effeithio ar ganran y bobl hŷn yn y 

rhanbarth, disgwylir i nifer y bobl sy'n Byw gyda Dementia yng Ngorllewin Cymru 

gynyddu yn y degawdau nesaf.  

 

Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia (DAP) 2018 – 2022 yn nodi 

gweledigaeth glir i "Gymru fod yn genedl sy'n ystyriol o ddementia ac sy'n cydnabod 

hawliau pobl â dementia i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac i fyw mor 

annibynnol â phosibl yn eu cymunedau.” 

 

Mae ein Strategaeth Dementia Ranbarthol ar gyfer Gorllewin Cymru yn cael ei 

chynhyrchu a bydd yn llywio'r gwaith o ddatblygu llwybrau dementia sy'n 

canolbwyntio ar yr unigolyn, wedi'u cynhyrchu ar y cyd â defnyddwyr a gofalwyr.  

(bydd dolen yn cael ei chynnwys unwaith y bydd wedi'i chymeradwyo).  
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Dyma'r negeseuon allweddol: 

 

• Nifer yr achosion o ddementia ar gofrestr clefydau'r Fframwaith Sicrhau 
Ansawdd a Gwella (QAIF) yn ardal Hywel Dda yn 2019-20 oedd 0.7%, yn unol 
â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 0.7% 

• Yn 2016-17 roedd y cyfraddau diagnosis o ddementia ymhlith yr isaf yng 
Nghymru sef 45.6%, a oedd yn dynodi bod y cyfraddau mynychder yn 
debygol o fod yn nes at 1.4%, er bod nifer y rheiny a gafodd ddiagnosis wedi 
cynyddu 3% y flwyddyn ar gyfartaledd i 2947 yn 2020. 

• Nodwyd dros 30 o ffactorau genetig, meddygol, ffordd o fyw, diwylliannol a 
chymdeithasol, sy'n cael effaith wahanol ar y risg o ddirywiad gwybyddol yn 
dibynnu ar rywedd. Mae rhai o'r ffactorau hyn yn cynyddu risg yn sylweddol 
fwy mewn menywod nag mewn dynion.  

 

Bylchau a meysydd i'w gwella 

 

Dylid cynnwys y canlynol: 

 

• Parhau i wella ymwybyddiaeth o ddementia, ei adnabod a'i ddiagnosio, gan 
gynnwys dementia sy'n dechrau ymhlith pobl iau  

• sicrhau diagnosis amserol a mynediad at ofal a chymorth priodol 

• Gwella'r modd y caiff gwasanaethau eu cyd-gynhyrchu drwy gynnwys pobl 

sy'n byw gyda dementia  

• Cynyddu cyfraddau diagnosis mewn lleoliadau cymunedol nad ydynt yn rhai 
arbenigol drwy: 

• Wella hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o fodelau arferion gorau dementia 
newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ym maes gofal sylfaenol, yn seiliedig ar y 
Fframwaith Gwaith Da 

• Cynorthwyo meddygon teulu, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a 
nyrsys i wneud asesiadau 

• Gwella ansawdd atgyfeiriadau i ofal arbenigol i'r rheiny sydd ei angen 

• Datblygu gofal a chymorth mwy cyson sy'n seiliedig ar hawliau ac sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn 

• Parhau i wella cymorth cymunedol, hyfforddiant a help i bobl sy'n byw gyda 
dementia i drafod eu diagnosis, llywio/cydlynu gwasanaethau, meithrin 
gwytnwch a chynnal cydbwysedd ar draws pob agwedd ar eu bywyd 

• Sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau iechyd corfforol a thriniaeth ar 
gyfer pobl sy'n byw gyda dementia 
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• Sicrhau bod cynllunio gofal ymlaen llaw a gofal diwedd oes wedi'i ymgorffori'n 
llawn mewn cynllunio gofal a llesiant cynhwysol ehangach, sy'n canolbwyntio 
ar yr unigolyn 

• Gwella ymchwil i ddementia trwy gynnwys cartrefi gofal yn y rhanbarth yn y 
cyfleoedd ymchwil presennol 

• Parhau i ddatblygu dull "hwb" neu un pwynt cyswllt er mwyn i bobl sy'n byw 
gyda dementia gael gafael ar wybodaeth a chymorth.  

 

 

Effaith COVID-19: 

 

Mae COVID-19 wedi cael effaith negyddol anghymesur ar bobl sy'n byw gyda 

dementia, gyda dementia'n cael ei ddangos fel ffactor risg sy'n annibynnol ar oedran 

o ran difrifoldeb a marwolaeth mewn cleifion COVID-19. 

 

Er nad yw'r union effaith ar ddiagnosis o ddementia a'r gyfradd achosion o 

ddementia yn glir, mae rhanddeiliaid wedi nodi bod COVID-19 wedi effeithio ar 

ddiagnosis amserol oherwydd bod pobl yn cyflwyno'n hwyr. 

 

Nid oes gwybodaeth lawn am effaith COVID-19 ar y rheiny sydd â dementia a'u 

gofalwyr ar gael eto. Fodd bynnag, mae rhywfaint o bryder y gallai achosi niwed i'r 

ymennydd yn y tymor hwy.   

 

3.   Gofalwr Di-Dâl 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae data Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2011 yn dangos bod yna fwy na 

47,000 o ofalwyr di-dâl sy'n hysbys ledled Gorllewin Cymru, ac roedd 3,436 ohonynt 

yn Ofalwyr Ifanc (a ddiffinnir fel 5-17 oed), sy'n cynrychioli 12.5% o breswylwyr. 

Cydnabyddir hefyd fod yna nifer sylweddol o ofalwyr 'cudd' nad ydynt yn diffinio eu 

hunain felly. 

 

Mae adnabod gofalwyr di-dâl yn gynnar a hunan-adnabod ymysg gofalwyr di-dâl yn 

hanfodol i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth a'r cymorth cywir ar yr adeg gywir, 

yn ogystal â chynnal eu hiechyd, eu llesiant a'u hannibyniaeth eu hunain. 

 

Caiff cymorth i ofalwyr di-dâl yng Ngorllewin Cymru ei yrru drwy Grŵp Datblygu 

Gofalwyr Gorllewin Cymru (WWCDG), is-grŵp ffurfiol o Fwrdd Partneriaeth 

Ranbarthol Gorllewin Cymru a phartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda, y tri Awdurdod Lleol sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sefydliadau'r 

Trydydd Sector a'r Sector Gwirfoddol a chynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a 

Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru. 
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Cyhoeddodd y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ei Strategaeth Gofalwyr ym mis 

Tachwedd 2020. Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru WWCDG 2020-2025 Mae 

Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru (WWCDG) yn gyfrifol am sicrhau bod 

cynllun gweithredu blynyddol ar waith i ymateb i'r meysydd blaenoriaeth allweddol.  

 

Bylchau a meysydd i'w gwella  

 

• Gwelliannau parhaus yng nghysondeb y dull gweithredu, y wybodaeth, y 
cyngor a'r cymorth a ddarperir ar draws y rhanbarth, o fewn system fwy 
integredig  

• Adolygu gwybodaeth a ddarperir i ofalwyr i sicrhau ei bod yn gyfredol, yn 
berthnasol, yn fwy hygyrch ac yn haws dod o hyd iddi  

• Ymestyn y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg i nodi a darparu 

gwybodaeth i ofalwyr a chynnal cyswllt rheolaidd, yn enwedig i ofalwyr ifanc  

• Datblygu un pwynt cyswllt i helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd drwy'r system 

• Sicrhau bod gofal seibiant yn gweddu i anghenion y gofalwr a'r sawl sy'n 
derbyn gofal 

• Mynd i'r afael â'r heriau o gael gafael ar gymorth mewn ardaloedd gwledig 

• Mae gwella'r broses statudol o asesu gofalwyr, a all fod yn heriol, yn aml yn 
cymryd gormod o amser ac efallai na fydd bob amser yn ystyried anghenion 
gofalwyr yn briodol  

• Gwella'r modd y cyflwynir y "cynnig rhagweithiol" drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae gofalwyr eisiau teimlo'n gyfforddus yn defnyddio eu dewis iaith, gan 
gynnwys ieithoedd ar wahân i'r Gymraeg a'r Saesneg. 

 

Adroddiad gofalwyr ifanc: 

• Maent yn ei chael hi'n anodd cael seibiant, nid ydynt yn gweld eu ffrindiau ac 
nid oes ganddynt eu lle eu hunain.  

• Maent yn ei chael yn anodd cydbwyso gwaith ysgol, gwaith cartref a'u rôl o 
ofalu a gallant deimlo dan straen, yn ofidus ac yn bryderus yn yr ysgol, gan 
eu bod i ffwrdd o'r person sy'n dibynnu arnynt am ofal  

• Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arnynt ar gyfer eu hiechyd meddwl 
a'u llesiant. 

 

Effaith COVID-19: 

 

Mae gofalu yn rhan mor bwysig o fywyd ac mae rôl gofalwyr di-dâl wedi dod yn 

gynyddol amlwg. Mae nifer sylweddol o ofalwyr di-dâl wedi ceisio cymorth gyda'u rôl 

o ofalu ac mewn arolwg ar-lein a ddosbarthwyd fel rhan o'r broses o ddatblygu'r 

Asesiad Poblogaeth, dywedodd llawer o ofalwyr: 

 

Tudalen 364



18 

 

Eu bod yn teimlo'n ynysig yn ystod y pandemig 

Eu bod yn ochelgar o bobl yn dod i mewn i'w cartrefi oherwydd y risg o 

drosglwyddo'r feirws, gyda llawer yn dewis atal gofal cartref, gan roi mwy o straen 

ar eu llesiant a'u hiechyd meddwl 

Eu bod yn profi pwysau ariannol, gan eu bod wedi gorfod cymryd mwy o amser i 

ffwrdd o'r gwaith i gefnogi'r person y maent yn gofalu amdano 

Pryder am effaith andwyol cyswllt cymdeithasol cyfyngedig ar lesiant anwyliaid 

mewn ysbytai a chartrefi gofal, oherwydd cyfyngiadau llym ar ymweld  

Collodd gofalwyr ifanc yr egwyl o ofalu a'r rhyngweithio cymdeithasol â chyfoedion 

yr oedd bod yn yr ysgol (a ataliwyd yn ystod y cyfyngiadau symud) fel arfer yn eu 

darparu 

Gwell mynediad at gymorth oherwydd bod mwy o wasanaethau ar-lein ar gael mewn 

ymateb i'r pandemig. 

 

4.    Anabledd Dysgu 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Rhagwelir y bydd y boblogaeth o Bobl ag Anabledd Dysgu yng Ngorllewin Cymru yn 

aros yn gymharol sefydlog. Fodd bynnag, mae'r amcanestyniadau'n awgrymu y 

disgwylir i nifer y bobl sy'n cael diagnosis o anableddau dysgu difrifol neu ddwys a 

lluosog gynyddu 1.8% bob blwyddyn.  Disgwylir i nifer y bobl hŷn ag anabledd 

dysgu gynyddu.  

 

Yn aml, mae gan Bobl ag Anabledd Dysgu ddiagnosis ychwanegol a/neu gyflyrau 

sy'n cyd-fynd â'i gilydd megis: awtistiaeth; anableddau corfforol; nam ar y 

synhwyrau a chyfathrebu. Maent yn fwy tebygol o brofi iechyd corfforol a meddyliol 

gwaeth ac aml-forbidrwydd, sy'n aml yn gysylltiedig â deiet gwael, lefelau isel o 

weithgarwch corfforol, ysmygu, defnyddio alcohol ac anawsterau o ran cael gafael ar 

wasanaethau iechyd ataliol. 

 

Drwy'r Bartneriaeth Gwella Bywydau Ranbarthol, mae Pobl ag Anabledd Dysgu wedi 

gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu Siarter Gorllewin Cymru – rhestr syml o'r 

pethau y maent yn eu disgwyl, ac sydd eu hangen arnynt, i fyw bywydau boddhaus, 

a gefnogir gan Lywodraeth Cymru; Cynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion a Sir 

Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac amrywiaeth o sefydliadau cymunedol 

a'r trydydd sector. 

 

Bylchau a meysydd i'w gwella  

 

Dylid cynnwys y canlynol: 

 

• Gwella ymwybyddiaeth o anghenion Pobl ag Anabledd Dysgu a thrwy 
hyfforddi ac addysgu darparwyr gwasanaethau, gweithwyr gofal iechyd, 
teuluoedd a gofalwyr 
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• Gwella ansawdd cyfathrebu a gwybodaeth ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu 
(hawdd ei ddarllen) 

• Ehangu mynediad i lety â chymorth mewn lleoliad o ddewis 

• Cryfhau mynediad at addysg, gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith cyflogedig 
mewn cymunedau lleol 

• Gwella prosesau ar gyfer rheoli pontio rhwng gwasanaethau plant ac oedolion 
a gwasanaethau iechyd arbenigol 

• Cefnogi hunan-eiriolaeth ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu  

• Cynyddu cynllunio ac adnoddau ar gyfer pobl ag Anawsterau Dysgu Dwys a 
Lluosog a'u gofalwyr. 

 

Effaith COVID-19: 

 

Mae COVID-19 wedi cael effaith benodol ar iechyd meddwl, llesiant, iechyd a 

theimlad o unigrwydd ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu a'u rhwydwaith gofal a 

chymorth. Bu effaith sylweddol ar y gwasanaethau a'r gofal sydd ar gael, megis 

cyfleoedd dydd a seibiannau byr sydd wedi effeithio'n sylweddol ar eu hiechyd a'u 

llesiant.  

 

Bu'n ofynnol i lawer o Bobl ag Anabledd Dysgu warchod yn ystod y pandemig, gan 

gyfyngu ar eu cyfleoedd i gyfrannu at lawer o'r ymgynghoriadau a'r digwyddiadau 

cynllunio a oedd yn ymwneud â gwasanaethau Anableddau Dysgu, gan gynnwys 

datblygu'r Asesiad Poblogaeth.  

 

5.   Awtistiaeth  
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae awtistiaeth yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio pobl â grŵp o symptomau niwro-

ddatblygiadol cymhleth, o ddifrifoldeb amrywiol sy'n effeithio ar y modd y mae pobl 

yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio â'r byd. Disgrifir awtistiaeth yn gyffredinol fel 

sbectrwm a gall gwmpasu ystod eang o ymddygiadau ac anghenion. Ymdriniwyd ag 

awtistiaeth o dan y bennod Anabledd Dysgu yn Asesiad Poblogaeth 2017; fodd 

bynnag, mewn ymateb i gyflwyno'r Côd Ymarfer Awtistiaeth yn 2021, mae pennod 

ar wahân ar Awtistiaeth yn cael ei datblygu. 

 

Mae'r term 'pobl awtistig' yn hytrach na 'phobl ag awtistiaeth' yn adlewyrchu'r 

dewisiadau iaith a fynegwyd gan bobl awtistig. Mae'r term 'pobl' yn cyfeirio at blant, 

pobl ifanc ac oedolion. 

 

Mae amcangyfrifon o nifer yr achosion o anhwylderau'r sbectrwm awtistiaeth yn 

awgrymu cyfraddau o tua 1% yn y boblogaeth gyffredinol. Byddai hyn yn awgrymu 
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bod tua 4000 o bobl awtistig yn byw yng Ngorllewin Cymru. Fodd bynnag, mae 

llawer o ddadlau a'r awgrym yw nad yw pob unigolyn yn cael ei adnabod [1]. 

  

Mae gwasanaethau newydd ar gyfer diagnosis oedolion wedi'u sefydlu ledled Cymru 

ar adeg o ymwybyddiaeth gynyddol o'r sbectrwm o brofiadau awtistiaeth; fodd 

bynnag, tan yn ddiweddar nid oes unrhyw astudiaethau wedi archwilio nifer yr 

achosion o awtistiaeth ymhlith oedolion yng Nghymru 

 

Bydd cyfraddau diagnosis uwch a mwy o achosion o awtistiaeth yn golygu bod 

angen cymorth mwy arbenigol yn y gymuned  

 

Nododd adborth o gyfarfodydd ymgysylltu ar draws y rhanbarth y canlynol: 

  

Bylchau a meysydd i'w gwella: 

 

• Gwella amseroedd aros ar gyfer diagnosis a chyfraddau diagnosis ar gyfer 
plant ac oedolion 

• Gwella mynediad at wybodaeth a chyngor i bobl awtistig a'u teuluoedd, gan 
gynnwys y strategaeth awtistiaeth a'r gwasanaethau cymorth cysylltiedig sydd 
ar gael yng Ngorllewin Cymru.  

• Gwella ymwybyddiaeth o Awtistiaeth a Chyflyrau'r Sbectrwm Awtistig ar 
draws iechyd, gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg a'r holl wasanaethau 
cyhoeddus.   

• Mwy o bwyslais ar ymgysylltu â defnyddwyr a chyd-gynhyrchu wrth ddatblygu 
gwasanaethau 

• Gwella'r broses bontio ar gyfer Pobl Ifanc Awtistig pan fyddant yn gadael yr 
ysgol  

• Cynyddu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli, profiad gwaith, cyfleoedd cyflogaeth 
a rhwydweithio i bobl awtistig.  

 

Effaith COVID-19: 

 

Mae'r pandemig wedi effeithio ar y gofal a'r cymorth sydd ar gael i bobl awtistig 

oherwydd i lawer o wasanaethau cymorth gael eu gohirio. Yn ogystal, bydd yr 

ansicrwydd a'r newidiadau mynych i'r drefn a'r rheolau, mewn rhai achosion, wedi 

cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl a llesiant pobl. Mae hyn wedi rhoi mwy o 

bwysau ar aelodau o'r teulu a gofalwyr.  

 

I Bobl Awtistig, mae ailddechrau ac ailintegreiddio i weithgareddau megis addysg yn 

dilyn cyfnodau hir o gyfyngiadau symud hefyd wedi cyflwyno heriau sylweddol.  
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6.    Plant a Phobl Ifanc 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae dros 82,000 o blant a phobl ifanc yn y rhanbarth, tua 22% o'r boblogaeth 

gyfan. Er y bydd y boblogaeth plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn parhau'n 

gymharol sefydlog, disgwylir i nifer y plant 10-15 oed yn y rhanbarth ostwng 8% 

erbyn 2031. Amcangyfrifir bod 6,105 o blant a phobl ifanc yn byw gyda chyflwr neu 

anabledd hirdymor.  

 

Caiff plant a phobl ifanc eu hystyried o dan y tri grŵp canlynol:  

 

• Hyd at 18 oed 

• Hyd at 21 oed os ydynt wedi bod mewn gofal 

• Hyd at 25 oed os ydynt wedi bod mewn gofal ac yn dal i fod mewn addysg 

 

Mae gan y rhanbarth nifer is o Blant sy'n Derbyn Gofal na'r cyfartaledd cenedlaethol. 

Mae'r sgôr 9 pwynt wedi'i chapio (9 canlyniad gorau disgyblion Blwyddyn 11 o 

gymwysterau sydd ar gael yng Nghymru) yn 361.7, sy'n uwch na chyfartaledd 

Cymru, sef 353.8. 

 

Ar 14%, mae nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

yng Ngorllewin Cymru ychydig yn is na chyfartaledd Cymru. 

 

Bylchau a meysydd i'w gwella: 

 

Dylid cynnwys y canlynol: 

 

• Integreiddio pellach â gwasanaethau'r blynyddoedd cynnar 

• Cynnwys plant a phobl ifanc, gan gynnwys pobl ifanc â phrofiad o ofal a'r 
rheiny ag anghenion cymhleth megis anabledd, wrth gynllunio gwasanaethau.    

• Datblygu gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar ymhellach, gan adeiladu 
ar raglenni sefydledig megis Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, 
Teuluoedd yn Gyntaf a Thîm o Amgylch y Teulu a modelau cymorth sy'n 
ymwybodol o drawma 

• Ystyried pwysigrwydd llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol plant a rôl 
allweddol gwasanaethau cymunedol wrth gyflawni hyn 

• Gwella'r gwaith a wneir mewn partneriaeth i ddarparu dull 'Dim Drws 
Anghywir' o ymdrin â gwasanaethau fel bod plant a phobl ifanc yn cael y 
cymorth sydd ei angen arnynt waeth ble maent yn dod i mewn i'r system.  

• Datblygu gwytnwch a llesiant mewn teuluoedd i alluogi plant a phobl ifanc i 
aros o fewn eu teuluoedd a/neu eu cymunedau cyhyd â'i bod yn ddiogel 
iddynt wneud hynny 

Tudalen 368



22 

 

• Parhau i ddatblygu dull aml-asiantaeth ac unigol o gefnogi plant ag anghenion 
cymhleth 

• Datblygu proses ranbarthol o bontio plant a phobl ifanc i'r gwasanaethau 

oedolion lle bo hynny'n briodol. 

 

Effaith COVID-19: 

 

Effeithiwyd yn sylweddol ar Iechyd Meddwl a Llesiant Plant a Phobl Ifanc yn ystod y 

pandemig. Mae cau ysgolion, cyfnodau cwarantin, ofn mynd yn sâl a'r effaith ar 

berthnasau hŷn yn ffactorau sydd wedi cyfrannu at ddirywiad yn eu hiechyd meddwl 

a'u llesiant. 

 

Yn ogystal, roedd plant a phobl ifanc o ardaloedd o dlodi yn wynebu mwy o risg o 

Iechyd Meddwl a Llesiant gwael. Roedd y ffactorau oedd yn cyfrannu at hyn yn 

cynnwys pryder cynyddol am ansicrwydd ariannol rhieni, diffyg cymorth 

cymdeithasol, ansawdd tai a maeth gwael. 

 

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant wedi cynnal cyswllt wyneb yn wyneb ar 

gyfer plant y nodwyd eu bod mewn perygl drwy gydol y pandemig. Fodd bynnag, 

mae absenoldebau gorfodol o'r ysgol ac amser gartref wedi peri heriau sylweddol o 

ran nodi ac ymateb i risg.    

 

Mae'r rhanbarth wedi gweld cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc sy'n ceisio 

cymorth gydag anawsterau emosiynol ac iechyd meddwl cymhleth, gan gynnwys 

ymddygiadau sy'n herio. 

 

7.  Iechyd Meddwl 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae ein hiechyd meddwl yn effeithio ar y ffordd yr ydym ni'n meddwl, yn teimlo ac 

yn gweithredu. Gall agwedd iach leihau dwyster a hyd afiechydon, tra gall iechyd 

meddwl gwael gael yr effaith i'r gwrthwyneb. Dangoswyd bod iselder a'i symptomau 

yn ffactorau risg mawr yn natblygiad clefyd coronaidd y galon a marwolaeth ar ôl 

cnawdnychiad myocardiaidd. Mae stigma ynghylch salwch meddwl yn gyffredin a gall 

gyfrannu at fod pobl o bosibl yn cuddio materion sy'n ymwneud â'u hiechyd meddwl 

yn hytrach na cheisio cymorth. Gellir lliniaru hyn drwy gynyddu gwybodaeth, addysg 

ac ymwybyddiaeth y cyhoedd. 

 

Yn ôl Strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru:  

 

• Mae 1 o bob 4 oedolyn yn cael problemau neu salwch iechyd meddwl ar ryw 
adeg yn eu bywydau. 

• Mae 1 o bob 6 oedolyn yn profi symptomau ar unrhyw un adeg. 
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• Mae gan 1 o bob 10 plentyn rhwng 5 ac 16 oed broblem iechyd meddwl, ac 
mae gan lawer mwy broblemau ymddygiad. 

• Bydd tua 50% o'r bobl sy'n mynd ymlaen i gael problemau iechyd meddwl 
difrifol yn cael symptomau erbyn eu bod yn 14 oed, ac yn iau o lawer yn 
achos llawer ohonynt. 

 

Mae cofrestr Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau Iechyd Meddwl Hywel Dda yn 

cofnodi tua 4,100 o gleifion yn 2019. 

 

Drwy gynnal ystod o sesiynau ymgysylltu wedi'u hwyluso, roeddem yn gallu nodi:  

 

Bylchau a meysydd i'w gwella 

 

• Gwella'r integreiddio a'r cyfathrebu rhwng gwasanaethau, fel bod cleifion sydd 
â phroblemau lluosog yn gallu cael mynediad at yr ystod o gymorth a gofal 
sydd eu hangen  

• Gwella prosesau ar gyfer y rheiny sy'n mynd trwy argyfwng, er mwyn lleihau 
achosion lle mae cleifion mewn argyfwng yn ei chael hi'n anodd cael 
mynediad at wasanaethau 

• Hyrwyddo a chefnogi hunanreoli trwy addysgu pobl ar sut i reoli eu cyflyrau, 
byw'n fwy annibynnol a gwneud eu dewisiadau eu hunain.  

• Symud y pwyslais tuag at wasanaethau yn y gymuned  

• Cydnabod effaith COVID-19 a'r galw cynyddol o ganlyniad am wasanaethau 
iechyd meddwl. 

 

Effaith COVID-19:   

 

Mae COVID-19 wedi arwain at fwy o arwahanrwydd ac amharu ar fywyd arferol, a 

allai gael effeithiau byrdymor ar iechyd meddwl. Nid yw'n glir beth fyddai effeithiau 

hirdymor COVID ar iechyd meddwl a llesiant; fodd bynnag, yn y cyfnod yn union cyn 

y pandemig, adroddwyd bod 11.7% o bobl Cymru yn dioddef o broblemau iechyd 

meddwl difrifol, a oedd yn ôl y sôn wedi dringo i 28.1% ym mis Ebrill 2020 [2].  

 

Mae COVID-19 hefyd wedi cael effaith waeth ar y grwpiau hynny sydd eisoes yn 

profi canlyniadau iechyd meddwl gwael, gan gynnwys y rheiny o gefndiroedd pobl 

dduon a lleiafrifoedd ethnig, y rheiny ag anableddau corfforol neu ddysgu presennol 

a'r rheiny mewn ardaloedd o dlodi uchel.  

 

8.  Iechyd Ac Anableddau Corfforol 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 
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Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn rhanbarth Gorllewin Cymru rhwng 18 a 64 oed yn 

cael gofal a chymorth ar gyfer angen penodol neu nodwedd warchodedig. Yn 

hytrach, cânt eu gwasanaethu gan wybodaeth iechyd y cyhoedd a rhaglenni 

cenedlaethol a lleol sydd wedi'u cynllunio i annog ffyrdd o fyw ac arferion iach. Nod 

y rhaglenni hyn yw lleihau ffactorau risg penodol i iechyd megis clefyd 

cardiofasgwlaidd, a gyflawnir yn aml gan strategaethau i leihau gordewdra ac 

ysmygu a gwella deiet. 

 

Mae yna gyfran o bobl sydd ag amrywiaeth o anghenion penodol oherwydd 

anabledd corfforol neu gyflyrau iechyd cronig y gallai fod angen cymorth ychwanegol 

arnynt i'w galluogi i fyw mor annibynnol â phosibl. 

 

Bylchau a meysydd i'w gwella  

 

Nodwyd y canlynol trwy ymgysylltu: 

 

• Cynnwys pobl ag amrywiaeth o anableddau yn y cam o gynllunio a dylunio 
datblygiadau a llety newydd, er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu defnyddio 
ac yn hygyrch. 

• Gwella'r broses o nodi, trin a rheoli cyflyrau y gellir eu hatal a chyflyrau cronig 
yn gynnar, gan gynnwys diabetes, clefyd y galon a salwch anadlol, er mwyn 
gwella llesiant hirdymor a lleihau cymhlethdodau. 

• Gwella mynediad priodol at ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth. 

• Cynyddu'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol, megis teleofal i drawsnewid 
gofal cartref a gwasanaethau byw â chymorth 

• Gwella mynediad at gyfleoedd byw â chymorth. Mae llawer o'r rheolau a'r 
rheoliadau presennol ynghylch cefnogi a helpu pobl ag anableddau yn rhy 
anhyblyg. 

• Gwella mynediad at gymorth ariannol megis taliadau annibyniaeth personol, 
grant cyfleusterau i'r anabl, taliadau uniongyrchol, a'r dull o gyfathrebu hyn  

• Gwella'r broses o wella ac addasu cartrefi. 

• Cynyddu hyblygrwydd darpariaeth camu i fyny a chamu i lawr i ymateb i 
anghenion sy'n newid 

• Gwella mynediad at drafnidiaeth. 

Effaith COVID-19:   

 

Mae COVID-19 wedi arwain at ynysu cymdeithasol eang, gydag effaith barhaol ar 

iechyd corfforol a meddyliol i'r bobl hynny a oedd yn gorfod gwarchod yn ystod y 

pandemig [2].  

 

Cafodd pobl anhawster i gael gafael ar gymorth neu gwnaethant oedi cyn gofyn 

amdano yn ystod y cyfnod ac yn awr maent yn cyflwyno'n ddiweddarach, gyda 

Tudalen 371



25 

 

materion iechyd llawer mwy cymhleth yn aml yn arwain at broblemau iechyd sy'n 

gwaethygu a salwch estynedig 

 

9.  Nam Ar Y Synhwyrau 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae nam ar y synhwyrau yn anochel wrth heneiddio. Gall nam ar y synhwyrau fod 

yn gyflwr sylweddol sy'n cyfyngu ar fywyd, ac mae'r heriau sy'n gysylltiedig â'r cyflwr 

yn debygol o dyfu dros y degawdau nesaf.  

 

Mae pobl â nam ar y synhwyrau yn fwy tebygol o deimlo'n unig ac wedi'u hynysu. 

Canfu ymchwil gan yr RNID yn 2000 fod 66% o bobl fyddar a thrwm eu clyw yn 

teimlo'n ynysig oherwydd bod eu cyflwr yn eu heithrio o weithgareddau bob dydd. 

 

Mae nam ar y synhwyrau yn rhywbeth sy'n torri ar draws gwasanaethau ledled y 

system gyfan; mae'n bwysig bod ymwybyddiaeth a gwasanaethau nam ar y 

synhwyrau yn rhan annatod o'r system ddarpariaeth gyfan. 

 

Gall y cyfuniad o ddau nam ar y synhwyrau olygu y bydd person byddar yn cael 

anhawster, neu'n ei chael yn amhosibl, i ddefnyddio ac elwa'n llawn ar wasanaethau 

i bobl fyddar neu wasanaethau i bobl ddall. Felly, mae angen dull gweithredu 

gwahanol i ddiwallu anghenion pobl fyddar-ddall. 

 

Ar wahân i'r anawsterau o ddydd i ddydd, mae gan bobl â nam ar y synhwyrau 

hefyd ganlyniadau iechyd gwaeth, cyfraddau tlodi uwch a chyflawniadau addysgol is 

na phobl sy'n rhydd o anabledd. 

 

• Rhagwelir y bydd nam ar y golwg a nam ar y clyw yn cynyddu yng Ngorllewin 

Cymru dros y blynyddoedd nesaf 

• Mae'r ffactorau sy'n cyflymu colli golwg yn cynnwys diabetes a gordewdra 

• Mae nam ar y synhwyrau yn gysylltiedig â risg uwch o gael codymau ac mae 
ofn cael codwm yn cael effaith fawr ar allu pobl i aros yn annibynnol. 

 

Bylchau a meysydd i'w gwella 

 

• Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o nam ar y synhwyrau 

• Gwella'r safon weithredu hygyrch a datblygu proses i archwilio ei 
gweithrediad  

• Gwella'r ddarpariaeth o wybodaeth hygyrch e.e. llythrennau braille  

• Ymestyn darpariaeth y gwasanaeth dehongli y tu allan i 9-5 a chynyddu 

argaeledd dehonglwyr 
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• Gwella systemau cofnodi megis System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) er 
mwyn gallu cofnodi mwy nag un nam 

 

Effaith COVID-19:   

 

Mae'r pandemig COVID wedi cyfrannu at anawsterau cyfathrebu i bobl â nam ar eu 

clyw a phobl â nam ar eu golwg. Mae mynediad at wybodaeth wedi bod yn 

anoddach ar gyfer pobl â nam ar eu golwg e.e. llai o fynediad at braille mewn 

meddygfeydd. Lle mae gwasanaethau wedi symud o ymgynghoriadau wyneb yn 

wyneb i fideo, nid ydynt yn gweithio i bobl â nam ar eu golwg, sy'n ffafrio sgyrsiau 

ffôn. 

 

Mae'r pandemig hefyd wedi arwain at heriau cyfathrebu i bobl â nam ar eu clyw e.e. 

gorchuddion wyneb yn gwneud darllen gwefusau yn amhosibl. Mae pobl sydd â nam 

ar y synhwyrau yn fwy tebygol o ddioddef o arwahanrwydd ac unigrwydd, sydd 

wedi'i waethygu gan y pandemig COVID. 

  

10. Camddefnyddio Sylweddau 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi lansio eu cynllun newydd sef Cynllun 

Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (cyffuriau ac alcohol) 2019 - 2022. 

Mae'r cynllun newydd yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed yn ystod oes strategaeth 

2008-2018 ac mae'n gyfeiriad allweddol ar gyfer yr Asesiad Poblogaeth.  

 

Bylchau a meysydd i'w gwella 

 

• Gwella'r gwaith o atal a lleihau niwed 

• Sicrhau bod ysmygu'n llai cyffredin 

• Cynorthwyo unigolion i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal eu hadferiad 

• Cefnogi ac amddiffyn teuluoedd 

• Mynd i'r afael ag argaeledd sylweddau a diogelu unigolion a chymunedau 

• Datblygu partneriaethau cryfach, datblygu'r gweithlu a chynnwys 

defnyddwyr gwasanaethau. 

• Datblygu darpariaeth llety mewn ymateb i anghenion gofal a chymorth 

 

Effaith COVID-19:   

 

Gallai'r pandemig COVID-19 fod wedi cael effaith sylweddol ar gamddefnyddio 

sylweddau; fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes data ar gael. 
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11. Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais   

Rhywiol 
 

Trosolwg a negeseuon allweddol 

 

Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn 

broblem iechyd cyhoeddus fawr, yn fater cyfiawnder troseddol, ac yn torri hawliau 

dynol. Mae'n achosi niwed i unigolion a theuluoedd, ac mae ei effaith i'w theimlo ar 

draws cymunedau, cymdeithasau ac economïau cyfan a gall effeithio ar ddioddefwyr 

mewn sawl ffordd. Er enghraifft, gall trais rhywiol arwain at lu o ganlyniadau iechyd 

gan gynnwys niwed corfforol, atgenhedlol a seicolegol. 

 

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 

2015, ynghyd â'r canllawiau statudol ar gomisiynu, yn pennu'r amodau a'r 

disgwyliadau ar gyfer datblygiadau gwasanaeth yng Nghymru, gyda chynnydd yn 

cael ei adrodd yn flynyddol.  

 

Bylchau a meysydd i'w gwella 

 

• Cynyddu ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 

thrais rhywiol 

• Gwella addysg am berthnasoedd iach a chydraddoldeb rhywiol 

• Sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn cael eu hyfforddi i ddarparu 

ymatebion effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr 

• Darparu mynediad cyfartal i wasanaethau o ansawdd uchel sydd ag 

adnoddau priodol, sydd wedi eu harwain gan anghenion, sydd wedi eu seilio 

ar gryfderau ac sy’n ymatebol i rywedd  

• Gwella mentrau sy'n canolbwyntio ar atal e.e. IRIS/Ask Me. 

 

Effaith COVID-19:   

 

Mae llenyddiaeth sy'n dod i'r amlwg yn awgrymu bod y cyfyngiadau iechyd 

cyhoeddus yn sgil COVID-19 wedi effeithio ar lefelau Trais yn erbyn Menywod, Cam-

drin Domestig a Thrais Rhywiol, gan gynnwys y cyfyngiadau symud, trefniadau 

gwarchod a rheoliadau pellter cymdeithasol [3]. Er bod y darlun llawn o'r modd y 

mae'r pandemig wedi effeithio ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol yn dal i ddod i'r amlwg, mae'n ymddangos yn debygol y gallai 

graddfa a natur Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol fod 

wedi gwaethygu, gyda chynnydd mewn cysylltiadau llinell gymorth ar gyfer pob 

math o Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a mwy o 

adroddiadau i'r gwasanaethau brys o gam-drin domestig mewn rhai ardaloedd [4]. 

Mae llawer o strategaethau a rhaglenni atal wedi'u gohirio neu wedi cael eu gorfodi i 

addasu yn ystod y pandemig oherwydd y cyfyngiadau ar symud, ar ryngweithio 

wyneb yn wyneb ac ar ddigwyddiadau cyhoeddus. O ystyried y nifer cynyddol o 

adroddiadau am Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn 
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ystod y pandemig, mae'n bwysicach nag erioed hyrwyddo'r gwaith o atal hyn trwy 

drawsnewid normau, agweddau a stereoteipiau sy'n derbyn ac yn normaleiddio trais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfeiriadau:  

[1] (Brugha et al., 2011, 2016; Chiarotti & Venerosi, 2020; Fombonne et al., 2021; 

Lyall et al., 2017).  

[2] Rodriguez J. Covid-19 in Wales: the mental health and wellbeing impact. Wales 

Fiscal Analysis. Available at 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/2533762/COVID-19-Mental-

health-FINAL-08-07-2021.pdf 

[3] Bystander-Experiences-of-Domestic-Violence-and-Abuse-during-the-COVID-19-

Pandemic.pdf (violencepreventionwales.co.uk) 

[4] https://committees.parliament.uk/writtenevidence/22280/pdf/ 
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2.  Cefndir a Chwmpas 
 
Mae'n ofynnol i Fyrddau Partneriaeth Ranbarthol lunio Asesiad o Anghenion y 
Boblogaeth unwaith ymhob cylch etholiadol llywodraeth leol. Maent yn darparu 
sylfaen dystiolaeth glir a phenodol i danategu'r gwaith o gyflawni eu dyletswyddau 
statudol ac o lywio penderfyniadau cynllunio a gweithredol mewn ymateb i 
anghenion newidiol pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt. Dyma'r ail Asesiad o 
Anghenion y Boblogaeth i gael ei gyhoeddi gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol 
Gorllewin Cymru. 
 

2.1 Diben Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2022 

Mae'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn rhoi trosolwg o ddemograffeg a 
dosbarthiadau'r boblogaeth ar draws rhanbarth Gorllewin Cymru ac asesiad manwl o 
anghenion gofal a chymorth 11 o grwpiau pwysig yn y boblogaeth a amlinellwyd gan 
Lywodraeth Cymru, sy'n cynnwys: 
 

1. Pobl Hŷn (OP) 
2. Dementia (D) 
3. Gofalwyr Di-dâl (UC) 
4. Anableddau Dysgu (LD) 
5. Awtistiaeth (A) 
6. Plant a Phobl Ifanc (C&YP) 
7. Iechyd Meddwl (MH) 
8. Iechyd ac Anableddau Corfforol (H&PD) 
9. Nam ar y Synhwyrau (SI) 
10. Camddefnyddio Sylweddau (SM) 
11. Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

 
Mae'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn tynnu ar ystod o strategaethau presennol 
sydd ar waith ar draws y rhanbarth, gan roi cyfle i adolygu bwriad strategol ar lefel 
ranbarthol a lleol ac asesu:  
 

• yr angen am ofal a chymorth 

• yr anghenion am gymorth gan ofalwyr yn yr ardal 
• i ba raddau y mae'r anghenion hynny'n cael eu diwallu neu ddim yn cael eu 

diwallu 
• effaith Covid-19, gan gynnwys 'COVID hir' ar anghenion gofal a chymorth 
• manylion am ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i ddiwallu'r 

anghenion hynny 
• manylion am ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i ddarparu'r 

gwasanaethau ataliol sy'n ofynnol yn adran 15 o'r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 

• manylion am sut y bydd y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu trwy gyfrwng 
y Gymraeg 
 

Mae'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth hwn wedi'i gynnal ar y cyd gan yr holl 
bartneriaid yn rhanbarth Gorllewin Cymru , fel y cytunwyd gan y Bwrdd Partneriaeth 
Ranbarthol ac mae wedi'i gymeradwyo gan y tri awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd 
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Prifysgol Hywel Dda.  Bydd yn llywio'r Cynllun Ardal rhanbarthol, sy'n nodi sut y mae 
partneriaid yn ceisio mynd i'r afael â'r anghenion a nodwyd.   
 
Mae'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth cyntaf a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017 
i'w weld yma (Layout 1 (wwcp.org.uk)). 
 

 
Ffigur 1: Rhanbarth Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda,  

sy'n cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion  
(Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, 2021) 

 

2.2 Cynllun a Dull Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2022 

Bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys asesiad manwl o'r anghenion gofal a chymorth 
ar gyfer pob un o'r grwpiau sydd wedi'u rhestru uchod. Caiff canlyniadau'r asesiadau 
unigol hyn eu coladu mewn adroddiadau thematig, sy'n cynnwys: 
 

• cyflwyniad a phroffil demograffig 
• disgrifiad o'r anghenion gofal a chymorth 
• trosolwg o'r ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol ac yn y dyfodol 

• sylw arbennig i'r Gymraeg a goblygiadau Covid-19 
• nodi bylchau a meysydd i'w datblygu 
• argymhellion 

 
Cafodd y wybodaeth hon ei choladu mewn sawl ffordd, trwy ddata o arolygon, 
ymgysylltu'n uniongyrchol â thrigolion a thrwy grwpiau ffocws a thrafodaethau gyda 
chleientiaid arbenigol.  Lle bynnag y bo modd, cafodd rhanddeiliaid, megis darparwyr 
yn y trydydd sector a'r sector annibynnol, eu cynnwys.  
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Cafodd y cwestiynau canlynol eu hystyried fel rhan o'r gwaith o asesu pob un o'r 
grwpiau poblogaeth: 
 
1. A yw'r setiau data craidd (fel y'u defnyddiwyd yn asesiad 2017, a ddiweddarwyd 

ac a ddarparwyd er ystyriaeth) yn gosod sail gynhwysfawr ar gyfer asesu'r angen 
a ragwelir am ofal a chymorth ymhlith y grŵp poblogaeth hwn? 

 
2. Oes yna setiau data ychwanegol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer y grŵp poblogaeth 

hwn a pha rai fyddai'n ddefnyddiol wrth asesu'r angen? Sut y gellir dod o hyd i'r 
rhain? 

 
3. Oes yna unrhyw fylchau pellach mewn data sydd angen mynd i'r afael â hwy er 

mwyn rhoi darlun cynhwysfawr? 
 
4. Pa ddata sydd ar gael i dystio bod y gwasanaethau presennol yn ddigonol i 

ddiwallu'r angen a nodwyd a ble mae rhai o'r bylchau? 
 
Roedd y dull hwn yn sicrhau bod darlun cynhwysfawr yn cael ei greu ar gyfer pob un 
o'r grwpiau poblogaeth sy'n cael eu hasesu.  
 
Yn ogystal, cafodd y materion canlynol eu hystyried ar gyfer pob un o'r grwpiau 
poblogaeth: 
 
1. Oes yna unrhyw faterion allweddol i'w hystyried mewn perthynas â'r grŵp 

poblogaeth hwn, a fydd yn cael effaith ar yr angen am ofal a chymorth yng 
Ngorllewin Cymru? Sut y gellir mesur yr effaith? 

 
2. Beth oedd / fydd effaith Covid-19, gan gynnwys 'COVID hir' ar anghenion wrth 

symud ymlaen? 
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3. Themâu Trawsbynciol 

Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o themâu trawsbynciol sy'n berthnasol ar draws 
grwpiau poblogaeth. Mae hyn hefyd yn adeiladu ar y themâu a nodwyd yn Asesiad 
Poblogaeth 2017. 
 
Mae amrywiaeth o grwpiau rhanddeiliaid poblogaeth yng Ngorllewin Cymru sy'n 
cefnogi ein dull o ymgysylltu, ymgynghori a chynllunio parhaus. Mae'r grwpiau hyn yn 
ein helpu i adlewyrchu profiad byw pobl yn ein Hasesiad Poblogaeth. 
 

3.1 Mynediad at wasanaethau 
 

Nododd Asesiad Poblogaeth 2017 yr her y mae llawer o grwpiau difreintiedig yn ei 

hwynebu o ran cael mynediad at wasanaethau i ddiwallu eu hanghenion gofal a 

chymorth. Mae amrywiaeth o gamau wedi'u cymryd a byddant yn flaenoriaeth barhaus 

i'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Datblygu polisïau i sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl i bobl gael mynediad 
at gymorth yn eu cymunedau. 

• Dylai gwasanaethau ystyried dewis iaith, anghenion economaidd a 
diwylliannol ac anghenion ychwanegol megis anableddau corfforol, 
synhwyraidd a dysgu, niwroamrywiaeth, nam gwybyddol ac iechyd meddwl 
gwael.  

• Datblygu un pwynt cyswllt ym mhob ardal, a hynny ar draws y system iechyd 
a gofal i'w gwneud yn haws cael mynediad at gyngor, gwybodaeth a 
chymorth perthnasol.  

• Yr angen i barhau i ddatblygu atebion technolegol megis yr ap Assist My Life, 
teleiechyd a chanolfannau dydd rhithwir sy'n helpu pobl i gael mynediad at 
wasanaethau. 

3.2 Asesiad a diagnosis 
 

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar amseroedd aros yng 

Nghymru ar gyfer asesu, rhoi diagnosis a thriniaeth, yn ogystal â'r hyn sydd ar gael o 

ran cymorth. Yng Ngorllewin Cymru, mae angen parhau i wneud y canlynol: 

• Gwella'r wybodaeth sydd ar gael ynghylch cael mynediad at wasanaethau yn 
y gymuned ar gyfer diagnosis 

• Rhoi gwybodaeth i bobl am amseroedd aros 
• Cynyddu'r ystod o gymorth a gynigir yn dilyn diagnosis 

 

3.3 Cyfathrebu 
 

Mae angen gwneud y canlynol: 

• Gwella cysondeb o ran y wybodaeth, y cyngor a'r cymorth a roddir ar draws 
y rhanbarth 
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• Sicrhau bod gwybodaeth, gan gynnwys cynlluniau gofal, ar gael mewn 
amrywiaeth o fformatau megis rhai sy'n hawdd eu darllen, rhai mewn iaith 
arwyddion a braille ynghyd â rhai yn newis iaith y defnyddiwr 

• Parhau i wella cyfathrebu rhwng sefydliadau a gweithwyr proffesiynol mewn 
perthynas â chynllunio gofal er mwyn osgoi gorfodi unigolion i ailadrodd eu 
stori. 

• Cynyddu'r defnydd o systemau gwybodaeth integredig lle mae'r holl 
wybodaeth am berson mewn un man a gall y bobl iawn ar draws y gwahanol 
systemau gael gafael arni pan fo'i hangen. 

3.4 Defnyddio Technoleg Ddigidol 
 

Yn ystod pandemig COVID-19 defnyddiwyd atebion digidol gan wasanaethau iechyd 

a gofal cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â phobl, ac i ddarparu cymorth, cyngor a 

gwybodaeth. Amlygodd hyn y potensial o ddefnyddio technolegau digidol a 

chyflymwyd y defnydd ohonynt.  

Fodd bynnag, nid yw pawb yn gallu cael mynediad at wasanaethau fel hyn yng 

Ngorllewin Cymru. Mae hyn yn rhannol oherwydd argaeledd band eang cyflym neu 

wasanaeth 4G mewn rhai ardaloedd, mynediad at ddyfeisiau addas, yn ogystal â'r 

hyder neu'r sgiliau i gael cymorth fel hyn. Rhaid inni roi sylw i'r diffyg hwn. 

Dylem hefyd adeiladu ar y profiad yn ystod y pandemig er mwyn: 

• Sicrhau bod ystod eang o bobl yn gallu cael mynediad at wasanaethau 
rhithwir pryd a ble sy'n briodol 

• Gwneud gwell defnydd o sianeli cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â 
chymunedau, darparu gwybodaeth iddynt a'u cefnogi 

• Manteisio i'r eithaf ar botensial cymorth digidol a rhithwir ynghyd â 
theleiechyd i helpu pobl i reoli cyflyrau penodol, i fynd i'r afael ag 
arwahanrwydd cymdeithasol ac i gyrraedd y rhai sy'n byw mewn cymunedau 
ynysig.  

• Cynyddu'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol i wella ein gwasanaethau gofal 
uniongyrchol megis gofal cartref a byw â chymorth. 

 

3.5 Ymgorffori Cydgynhyrchu 
 

Mae mwy i'w wneud i sicrhau bod cydgynhyrchu'n rhan annatod o'n gwaith drwy: 

• Sicrhau bod cydgynhyrchu'n egwyddor allweddol wrth ddatblygu 
gwasanaethau cynaliadwy yn y gymuned sy'n cael eu harwain gan 
ddefnyddwyr 

• Sicrhau bod comisiynwyr a darparwyr yn cydgynhyrchu gwasanaethau â'r rhai 
sy'n eu defnyddio 

• Sicrhau bod pobl sydd angen gofal a chymorth, eu teuluoedd a gofalwyr di-
dâl, yn cael eu cynnwys yn y penderfyniadau a wneir am eu gofal 
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3.6 Atal a Llesiant 
 

Yng Ngorllewin Cymru mae amrywiaeth o wasanaethau 'ataliol' eisoes ar gael. Mae'r 

pandemig wedi arwain at fwy o arwahanrwydd ac amharu ar fywyd arferol. Gallai hyn 

gael effeithiau tymor byr ar iechyd meddwl a chyflyrau eraill, gan y gallai pobl fod wedi 

methu â chael y cymorth y byddai ganddynt fel arfer, neu efallai eu bod wedi bod yn 

rhy bryderus i gael mynediad ato. Mae'n flaenoriaeth i ni: 

• Adennill momentwm mentrau cymunedol ar draws y rhanbarth a gafodd eu 
gohirio yn ystod y pandemig 

• Ailsefydlu gweithgareddau a digwyddiadau ymgysylltu a oedd yn helpu pobl i 
gyfarfod ac i rannu gwybodaeth yn ogystal â helpu i ddatblygu gwasanaethau 
a chyfrannu atynt.  

• Sicrhau bod gwasanaethau ataliol yn gallu newid i wasanaethau statudol pan 
fydd anghenion pobl yn cynyddu a bod angen mwy o gymorth arnynt  

• Datblygu gwasanaethau yn y gymuned ymhellach sy'n atal arwahanrwydd ac 
yn cefnogi pobl i ddod yn fwy gwydn ac i reoli eu cyflyrau eu hunain 

• Cryfhau'r cysylltiadau ag ysgolion i nodi grwpiau o blant, pobl ifanc, teuluoedd 
a gofalwyr di-dâl, y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt 

• Gwella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn gynnar i blant ac i 
oedolion, gan atal uwchgyfeirio a'r angen i atgyfeirio at wasanaethau 
statudol. 

3.7 Cefnogi ein Gweithlu 
 

Mae cefnogi a datblygu ein gweithlu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn parhau 

i fod yn flaenoriaeth i ni. Mae angen rhoi sylw i'r meysydd canlynol: 

• Gwella ymwybyddiaeth a chydnabyddiaeth o gyflyrau cudd gan gynnwys nam 
ar y synhwyrau a nam gwybyddol, anghenion iaith a chyfathrebu, 
niwroamrywiaeth ac awtistiaeth, Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol. 

• Sicrhau bod staff yn ymwybodol o'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael 
yn eu cymuned. 

• Sicrhau bod gan bob aelod o staff ymwybyddiaeth o ddiogelu oedolion a 
phlant. 

3.8 Pontio 
 

Gall yr amser pontio rhwng bod yn blentyn a bod yn oedolyn fod yn heriol. Mae'n gallu 

golygu newidiadau i drefniadau ar gyfer addysg, iechyd, gofal a chymorth ac 

agweddau eraill ar fywyd person ifanc. Er mwyn cefnogi pontio llyfn, dylem: 

• Datblygu polisi pontio rhanbarthol sy'n darparu cymorth di-dor ac integredig i 
deuluoedd yn hytrach na phroses sy'n dechrau ac yn stopio.  
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• Gwella'r broses bontio wrth gael mynediad at nifer o wasanaethau, yn 
enwedig ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth. 

 

3.9 Llais a Rheolaeth 
 

Mae rhoi'r unigolion a'u hanghenion wrth wraidd eu gofal yn egwyddor arweiniol y 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Mae'r canlynol yn dal i fod yn 

flaenoriaeth i ni: 

• Sicrhau bod prosesau asesu a chynllunio gofal yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n 
bwysig i bobl 

• Sicrhau bod gan bobl ddewis o ran sut y gellir diwallu eu hanghenion cymorth  
• Gwella ystod a dewis y llety sydd ar gael fel y gall pobl barhau i fyw'n 

annibynnol yn eu cymunedau 
• Cynyddu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli, profiad gwaith, cyfleoedd cyflogaeth 

a rhwydweithio i bobl sydd ag amrywiaeth o anableddau a chyflyrau 
 

3.10 Yr Iaith Gymraeg 
 

O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 mae gan yr iaith statws swyddogol yng 

Nghymru ac felly ni ddylid ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Mae un o egwyddorion 

allweddol y Fframwaith gwreiddiol – sef y 'cynnig rhagweithiol', sy'n rhoi'r baich ar 

gomisiynwyr a darparwyr gwasanaethau i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i 

rywun orfod gofyn amdano – yn flaenoriaeth barhaus i'r rhai sydd angen gofal a 

chymorth yng Ngorllewin Cymru lle, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 2011, 

roedd 37% o'r boblogaeth dros 3 oed yn siaradwyr Cymraeg.  
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4. Proffil Poblogaeth Gorllewin Cymru 

Yn ôl yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf, mae 389,719 yn byw yn rhanbarth 

Gorllewin Cymru (canol-2020) [1] sef cynnydd o 1.34% ers asesiad poblogaeth 2017. 
Mae hyn yn cynnwys 191,368 o ddynion (49.1%) a 198,351 o fenywod (50.9%).  

Mae 48.8% o boblogaeth y rhanbarth yn byw yn Sir Gaerfyrddin, 18.7% yng 
Ngheredigion a 32.5% yn Sir Benfro.  

Mae amcanestyniadau poblogaeth presennol yn awgrymu y bydd cyfanswm 
poblogaeth Gorllewin Cymru yn cynyddu i 396,000 erbyn 2043, gyda chynnydd yn y 

rhai dros 65 oed o 94,336 yn 2018 i 124,587 erbyn 2043 [2]. Bydd y cynnydd hwn yn 

y boblogaeth hŷn yn her allweddol.  

 

Ffigur 2: Amcanestyniadau poblogaeth yn ôl carfan oedran ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
2018 – 2043  

(Llywodraeth Cymru, 2018)  

Mae'r ffigurau canlynol isod yn dangos 
y proffiliau poblogaeth ar gyfer Cymru 

a Gorllewin Cymru.  

Dengys Ffigurau 3 a 4 fod gan Orllewin 
Cymru boblogaeth hŷn na Chymru yn 

gyffredinol, gyda mwy o bobl yn y 

grwpiau oedran 55 a hŷn, a llai o bobl 
yn yr ystod oedran 20-49. 

 

Ffigur 3: Poblogaeth Cymru yn ôl rhyw a 
grŵp oedran, canol 2020 (ffigyrau wedi’u 

cyflwyno fel canran o gyfanswm y 
boblogaeth) (SYG, 2021)  
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Ffigur 4: Poblogaeth Gorllewin Cymru 
yn ôl rhyw a grŵp oedran, canol 2020 
(ffigyrau wedi’u cyflwyno fel canran o 
gyfanswm y boblogaeth) (SYG, 2021)  

 

Mae Tabl 1 isod yn nodi ystadegau poblogaeth allweddol ar gyfer Gorllewin Cymru, o 
gymharu â Chymru yn gyffredinol. Mae'n dangos bod gan Orllewin Cymru gyfran uwch 

o bobl 75 oed a hŷn na Chymru gyfan. Mae gan Orllewin Cymru hefyd gyfran rhywfaint 

yn is o oedolion sydd dros eu pwysau neu'n ordew o gymharu â Chymru, yn ogystal â 

nifer rhywfaint yn uwch o ysmygwyr a'r rhai sy'n yfed mwy na'r canllawiau o ran yfed 
alcohol.  

Mae'r gyfradd eni yng Ngorllewin Cymru rhywfaint yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol.  

Ystadegau Allweddol  Cymru Gorllewin 
Cymru 

Cyfanswm y boblogaeth  3,169, 586 389,719 

Poblogaeth 75 oed a hŷn (%)  9.7 11.5 

Oedolion sydd dros bwysau neu'n 
ordew (%)  

60 59 

Oedolion sy'n ysmygu (%) 18.4 18.7 

Oedolion sy'n yfed mwy na'r 
canllawiau o ran yfed alcohol (%)  

19.0 20.0 

Cyfradd Eni (fesul 1,000 o'r 
boblogaeth)  
 

10.3 9.0 

Tabl 1: Ystadegau poblogaeth allweddol (Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda, 2021)  

Mae Tabl 2 isod yn dangos disgwyliad oes a disgwyliad oes iach ar gyfer dynion a 
menywod ym mhob un o’r tri awdurdod lleol. Mae gan Sir Gaerfyrddin ddisgwyliad oes 

is, a chanran lai o ddisgwyliad oes iach o gymharu â Cheredigion a Sir Benfro.  

 Dynion Menywod 

 Disgwyliad 

Oes  

Disgwyliad 

Oes 

Disgwyliad 

Oes 

Disgwyliad 

Oes 

Healthy 

Life 
Expectancy 

Percentage 

Life 
Expectancy 

in Good 
Health 

Ceredigion 80.1 83.9 83.9 83.9 69.7 83.1 
Sir Benfro 79.5 82.9 82.9 82.9 69 83.3 
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Sir Gaerfyrddin 78.6 82.6 82.6 82.6 66 79.9 
Tabl 2: Disgwyliad oes a disgwyliad oes iach yn y tri awdurdod lleol  

(Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, 2021) 

Dangosir y gwahaniaethau yng nghyfansoddiad y poblogaethau ar gyfer pob un o'r tri 

awdurdod lleol yn ffigurau 5, 6 a 7 isod.  

 

Ffigur 5: Poblogaeth Ceredigion yn ôl rhyw a grŵp oedran, canol 2020  
(gwerthoedd a gyflwynir fel canran o gyfanswm y boblogaeth) (SYG, 2021) 

 

Ffigur 6: Poblogaeth Sir Benfro yn ôl rhyw a grŵp oedran, canol 2020  
(gwerthoedd a gyflwynir fel canran o gyfanswm y boblogaeth) (SYG, 2021) 
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Ffigur 7: Poblogaeth Sir Gaerfyrddin yn ôl rhyw a grŵp oedran, canol 2020  
(gwerthoedd a gyflwynir fel canran o gyfanswm y boblogaeth) (SYG, 2021) 

Mae gan Geredigion boblogaeth fwy o oedolion ifanc 20-24 a 25-29 oed o gymharu â 
Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro oherwydd ei thref Brifysgol fawr. 

 

4.1  Amddifadedd a Ffatorau Ffordd o fyw 

Gellir defnyddio mesurau amddifadedd ar sail ddaearyddol i ddangos 
anghydraddoldebau iechyd. Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw dull swyddogol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer mesur amddifadedd perthynol ar gyfer ardaloedd bychain 
yng Nghymru. Mae Ffigur 8 isod yn dangos bod rhai ardaloedd o amddifadedd yng 
Ngorllewin Cymru, yn bennaf mewn ardaloedd llai gwledig fel Llanelli, Doc Penfro, 
Hwlffordd ac Aberteifi.  
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Ffigur 8: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ar gyfer rhanbarth Gorllewin Cymru (2019)  

 

Yn gyffredinol, mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn awgrymu bod 
amddifadedd yn is yng Ngorllewin Cymru nag yng ngweddill Cymru.  
 
O’r 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) mwyaf difreintiedig Cymru, 
mae 10 yng Ngorllewin Cymru, sy’n cyfrif am 4.4% o’r ACEHI yn y bwrdd iechyd lleol. 
At hynny, gan ddefnyddio metrig iechyd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, dim 
ond 5 ACEHI sydd yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru (2% o’r rhai yn y bwrdd 
iechyd lleol).  
 
Er gwaethaf hyn, mae angen mynd i'r afael â rhai heriau o hyd. Yn Hywel Dda, mae 
20% o drigolion yn yfed mwy na’r canllawiau a argymhellir, sydd ymhlith y tri uchaf o 
ran byrddau iechyd  ar gyfer y categori hwn, ac yn uwch na chyfartaledd Cymru o 
19%. Mae hyn oherwydd ffigurau Sir Gaerfyrddin (20.9%) a ffigurau Sir Benfro 
(19.8%), dim ond 18.4% o drigolion Ceredigion sy'n yfed mwy na'r canllawiau a 
argymhellir. Mae ffigur 9 isod yn dangos faint o alcohol y mae oedolion ym mhob un 
o’r byrddau iechyd lleol yng Nghymru yn yfed:  
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Ffigur 9: Nifer yr alcohol y mae oedolion ar gyfer pob bwrdd iechyd lleol yn yfed, 2016/17-2017/18  

(Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, 2021)  

 
Mae gordewdra yn her fawr yn Hywel Dda a ledled Cymru, lle mae mwy o bobl yn  
cael anhawster i gynnal pwysau iach. Yng Nghymru, mae 60% o oedolion ar hyn o 
bryd yn cael eu hystyried i fod dros bwysau neu’n ordew, sy’n cymharu â 59% yn 
rhanbarth Hywel Dda. Os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, rhagwelir y bydd 
64% o oedolion yng Nghymru dros eu pwysau neu’n ordew erbyn 2030 [3].  
 
Mae nifer yr achosion o ysmygu hefyd rhywfaint yn uwch yn Hywel Dda (18.7%) na 
chyfartaledd Cymru (18.4%). Mae nifer yr achosion o ysmygu ar ei uchaf yn Sir Benfro 
(20.3%), ac yna Sir Gaerfyrddin (18.8%) a Cheredigion (16.6%) [3].  
 
4.2  Gwybodaeth Ychwanegol  

Mae rhagor o wybodaeth am broffil poblogaeth Gorllewin Cymru ar gael yn Asesiad 
Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda [3], sy'n darparu rhagor o 

fanylion am y proffil demograffig, ffactorau ffordd o fyw a phenderfynyddion eraill sy'n 

effeithio ar iechyd yng Ngorllewin Cymru.  

Mae rhagor o wybodaeth am ffactorau amgylcheddol a ffordd o fyw, lle bo'n briodol, 

ar gael yn yr adroddiadau thematig canlynol.  
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Cyfeiriadau: 

[1] Y Swyddfa Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU, 
Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
(ons.gov.uk) 

[2] Llywodraeth Cymru. Available at 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-
Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-

based/populationprojections-by-localauthority-year 

[3] Asesiad o Anghenion Fferyllol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Ar gael ar 

https://hduhb.nhs.wales/about-us/consultation-and-

engagement/pharmaceutical-needs-assessment/ 

 

Tudalen 389

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2020
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-based/populationprojections-by-localauthority-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-based/populationprojections-by-localauthority-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-based/populationprojections-by-localauthority-year
https://hduhb.nhs.wales/about-us/consultation-and-engagement/pharmaceutical-needs-assessment/
https://hduhb.nhs.wales/about-us/consultation-and-engagement/pharmaceutical-needs-assessment/


43 

 

5. Pobl Hŷn 

5.1 Cyflwyniad 

Cafodd Strategaeth Pobl Hŷn Cymru 2013 - 2023 ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru 

yn 2021, gyda'r weledigaeth ganlynol: 

• Bod pob person yng Nghymru yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u 
cefnogi beth bynnag yw eu hoed 

 
• Bod gan holl bobl hŷn Cymru yr adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac 

ariannol sydd eu hangen arnyn nhw i ddelio â'r cyfleoedd a'r heriau maen 
nhw'n eu hwynebu 

 

Nod y strategaeth yw gwella llesiant pobl hŷn o ran ffactorau cymdeithasol, ariannol 

ac amgylcheddol. Meithrin llesiant a gwytnwch yw un o brif nodau'r strategaeth, gan 

helpu pobl i gael ymdeimlad o reolaeth a phwrpas mewn bywyd, lleihau dibyniaeth a 

gwella iechyd cyffredinol.  

Mae gan boblogaeth Gorllewin Cymru gyfran uwch o bobl hŷn na chyfartaledd Cymru, 

a rhagwelir y bydd y boblogaeth oedrannus yn parhau i gynyddu yn y degawdau nesaf.  

Mae lefelau uchel o fewnfudiad yn cyfrannu at boblogaeth oedrannus Gorllewin Cymru 

ac yn ffactor sy'n cyflymu, yn enwedig yn Sir Benfro, sydd â phoblogaeth hŷn na 

Cheredigion neu Sir Gaerfyrddin.  

Heb os, bydd y newid ym mhroffil y boblogaeth yn cael effaith ar iechyd, gan fod pobl 

hŷn yn ystadegol yn fwy tebygol o gael cyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar fywyd [2]. Bydd 

y newidiadau hyn yn effeithio'n sylweddol ar y gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol a ddarperir, gan fod y galw am wasanaethau ysbyty a chymuned gan y 

rhai 75 oed a hŷn ar y cyfan yn fwy na thair gwaith y rheiny rhwng 30 a 40 oed [14]. 

5.2 Proffil Demograffig 

Amcangyfrifir bydd cyfanswm y bobl 65 oed a hŷn yng Nghymru a Lloegr yn cynyddu 

19.4% rhwng 2015 a 2025, gyda'r nifer ag anabledd yn cynyddu 25%. [1] 

 

Mae nifer cynyddol o bobl hŷn yng Ngorllewin Cymru. Mae amcangyfrifon presennol y 

boblogaeth yn 2021 yn awgrymu bod pobl dros 65 oed yn ffurfio 24.1% o'r boblogaeth 

yn Sir Gâr, 26.2% yng Ngheredigion a 26.7% yn Sir Benfro. Mae'r boblogaeth yn ôl 

grŵp oedran a rhywedd yng Ngorllewin Cymru yn cael ei dangos yn ffigwr 10 isod. 
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Ffigur 10: Poblogaeth Gorllewin Cymru yn ôl rhywedd a grŵp oedran, canol 2020  

(cyflwynir ffigyrau fel canran o gyfanswm y boblogaeth) (SYG, 2021)  

Gan fod rhannau helaeth o Orllewin Cymru yn wledig ac yn arfordirol, mae'r ardal yn 

denu lefelau uchel o fewnfudo gan bobl dros 65 oed. Mae'r lefelau uchaf yn Sir Benfro, 

lle mae cyfradd fudo o 31%, ac mae 87% ohonynt dros 65 oed. [3] 

 

 

Ffigur 11: Amcanestyniadau Poblogaeth yn ôl canran cyfanswm y boblogaeth yng 

Ngorllewin Cymru (Llywodraeth Cymru, 2018) 

2.2
2.7
2.7

2.6
2.6

2.8
2.6
2.6
2.6

3.0
3.6

4.0
3.7

3.4
3.5

2.6
1.8

1.2
0.8

2.3
2.8

2.9
2.8

3.1
2.9

2.5
2.4
2.3

2.7
3.4

3.7
3.4
3.3
3.3

2.4
1.5

0.9
0.4

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90+

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

Population Pyramid - West Wales, mid year 2020

Males Females

17.0 15.3

58.5

53.3

24.5

31.4

0

10

20

30

40

50

60

70

0-15 years 16-64 years 65+ years

Tudalen 391



45 

 

Fel yn asesiad blaenorol y boblogaeth, rhagwelir y bydd nifer y bobl dros 65 oed yn 

cynyddu ym mhob un o'r tair ardal awdurdod lleol tan 2043 (Ffigwr 12). 

 

 

                      

Ffigur 12: Amcanestyniad o nifer y bobl 65+ ar gyfer pob awdurdod lleol  

(Llywodraeth Cymru, 2018) 

Fel y dangosir yn ffigur 12 uchod, rhagwelir y bydd gan Sir Benfro gyfran ychydig yn 

fwy o'i phoblogaeth yn y grŵp oedran 65+, ond rhagwelir y bydd Sir Gaerfyrddin yn 

parhau i fod â chyfran ychydig yn is o'i phoblogaeth yn y grŵp oedran 65+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 13: Twf rhagamcanol ar gyfer gwahanol grwpiau oedran, 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

(twf canran o gymharu â ffigyrau 2018) 
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Yn ôl asesiad poblogaeth 2017, mae'r rhagamcanion yn parhau i ragweld poblogaeth 

sy'n gynyddol heneiddio ym mhob un o dri awdurdod lleol rhanbarth Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda.  

 

Amcangyfrifir mai Sir Benfro yw'r awdurdod lleol â'r cynnydd mwyaf o ran canran y 

bobl dros 85 oed, gyda'r grŵp bron yn dyblu mewn maint erbyn 2043 (cynnydd o 

93%). Gellir gweld hyn yn Ffigur 14 isod. Mae hyn mwy na thebyg am fod pensiynwyr 

yn symud i Sir Benfro oherwydd ei bod yn ardal wledig a bod yr arfordir mor agos.  

 

 

Ffigur 14: Twf canran grŵp 85+ mewn gwahanol awdurdodau lleol  

(Llywodraeth Cymru, 2018)  

5.2.1 Codymau  

Mae codymau yn broblem gyffredin ymysg y boblogaeth hŷn. Mae'r rhagamcanion 

presennol yn awgrymu bydd cynnydd cymedrol yn nifer y derbyniadau i'r ysbyty 

oherwydd codymau ymysg pobl dros 60 oed o ychydig dros 10% tuag at 2043 [4] 

 

Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod rhaglenni ymarfer corff sy'n atal codymau 

yn effeithiol o ran lleihau codymau ymysg pobl 60 oed a hŷn, a bod gostyngiad o 23% 

mewn codymau ymysg y rheiny a oedd yn gwneud unrhyw fath o ymarfer corff yn 

rheolaidd [6]. Dylid cymryd camau i annog pobl hŷn i wneud ymarfer corff lle bo'n 

bosib, ac efallai dylid ystyried rhaglenni ymarfer corff i bobl hŷn. 

 

5.2.2 Ardal wledig 

Mae gan ranbarth Gorllewin Cymru gyfran uchel o ardaloedd gwledig, sy'n effeithio ar 

dai, amddifadedd, mynediad i wasanaethau a lefelau arwahanrwydd corfforol a 
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chymdeithasol. Gwelwyd bod oedran cyfartalog pobl mewn ardaloedd gwledig yn 

cynyddu'n gynt yn 2013 [7].  

Mae amddifadedd hefyd yn cael effaith fawr ar iechyd ymysg pobl hŷn - gall pobl sy'n 

byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yn Sir Gâr ddisgwyl byw 14 mlynedd yn hirach 

na'r rhai sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig [8]. 

 

5.2.3 Unigrwydd ac Arwahanrwydd 

Yng Ngorllewin Cymru, mae 45% o'r grŵp oedran 65+ oed yn byw ar eu pen eu 

hunain. Er i unigrwydd ac arwahanrwydd fod yn broblem y credir ei bod yn fwy 

cyffredin ymysg pobl hŷn, mae'r data diweddaraf o 2019-20 yn awgrymu ymysg pobl 

yng Nghymru yn gyffredinol, fod canran yr oedolion sy'n unig yn ôl graddfa unigrwydd 

De Jong Gierveld yn is yn y grwpiau oedran hŷn, gydag unigrwydd yn ymddangos fel 

problem gynyddol mewn oedolion [10] 

 

Rhagwelir bydd nifer y bobl dros 65 oed yng Ngorllewin Cymru sy'n cael trafferth gyda 

gweithgareddau byw'n ddyddiol yn cynyddu bron i 40% tuag at 2043 [4]. Gallai hyn 

arwain at fwy o alw eto am ofalwyr. 

 

I grynhoi, mae gan Orllewin Cymru gyfran uwch o bobl hŷn na Chymru, a rhagwelir 

bydd canran gyffredinol y bobl hŷn yn codi dros y degawdau nesaf. Fodd bynnag, 

mae'r galw am ofal yn cynyddu, ac mae pobl am aros yn eu cartrefi eu hunain gyda 

gofal yn cael ei ddarparu yno, neu mewn lleoliadau eraill megis cynlluniau gofal 

ychwanegol. Cyflymwyd y galw hwn gan bandemig COVID, sydd wedi cael effaith 

negyddol ar farn pobl am ofal preswyl. 

5.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

Pwysleisiodd adroddiad 2017 fod angen ymagwedd gyfannol at ofal a chymorth, a allai 

ymateb i lefelau eang ac amrywiol o angen, a chefnogi datblygiad gwytnwch ac 
annibyniaeth. 

Mae'r holl bartneriaid yn y rhanbarth wedi parhau i symud tuag at fodel cyson o ofal 

ar gyfer pobl hŷn, yn seiliedig ar egwyddorion llesiant ac atal sydd wedi'u crynhoi yn 

Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac wedi'u llywio'n lleol 

gan ystod o gynlluniau a strategaethau gan gynnwys cynlluniau Heneiddio'n Dda, 

Cynllun Tymor Canolig Integredig y Bwrdd Iechyd, "Gweledigaeth ar gyfer 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Bobl Hŷn 2015-25" Cyngor Sir Caerfyrddin 

a'r Datganiad o Fwriad rhanbarthol ar gyfer Integreiddio Gwasanaethau ar gyfer Pobl 

Hŷn sydd ag Anghenion Cymhleth yng Ngorllewin Cymru [17]. 

5.4 Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y Dyfodol 

Mae galw cynyddol am dai gofal ychwanegol yng Nghymru [15], ac mae hynny'n 

debygol am eu bod yn caniatáu i bobl aros mewn tai, gyda'r potensial i gael gofal a 

chymorth ychwanegol os oes eu hangen arnynt. Mae'r math hwn o ofal yn caniatáu 

mwy o hyblygrwydd i gynnal annibyniaeth o gymharu â model cartref preswyl 

traddodiadol. 
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Er bod gofal trwy gymorth technoleg wedi cael ei ddefnyddio mwyfwy i ymateb i'r 

pandemig, mae angen gwerthuso hyn a datblygu cynllun clir i wireddu manteision 

llawn technoleg ar draws y rhanbarth. Er bod technoleg wedi gwella argaeledd gofal 

a chymorth ar draws y rhanbarth, nid pawb ymysg y boblogaeth hŷn sy'n hyderus 

wrth ddefnyddio technoleg. Mae angen ystyried hyn wrth ddefnyddio technoleg yn y 

dyfodol, fel bod modd darparu gofal a chymorth yn effeithiol ac yn briodol. 

 

Mae angen ystyried hefyd ymateb i'r diffyg cysylltiadau trafnidiaeth mewn rhanbarthau 

gwledig iawn, sy'n effeithio ar fynediad i wasanaethau. 

 

Mae pobl hŷn yn treulio 70-90% o'u hamser gartref, sy'n golygu ei bod yn hanfodol 

fod yr amgylchedd hwn yn ffafriol i gefnogi eu llesiant. Gallai pwysigrwydd ansawdd 

tai i bobl hŷn gael effaith ar eu hanghenion gofal a chymorth. Amlygodd adroddiad 

Tai a Heneiddio 2018 [18] yr angen i osod tai wrth wraidd integreiddio gwasanaethau.  

 

“Dylai tai fod yn ganolog i ymdrechion i gefnogi oedolion hŷn,  

nid ar yr ymylon, fel sy'n digwydd yn aml ar hyn o bryd wrth integreiddio iechyd a  

gofal cymdeithasol."  

 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 5B. 

 

5.5 Bylchau a Meysydd i'w Gwella 

▪ Mae llai o bobl yn dewis gofal preswyl hirdymor, gan greu mwy o alw am ofal 
yn y gymuned a mwy o angen am ddatblygu llety arall.  

▪  
▪ Tra'n cydnabod nad yw technoleg yn darparu atebion i bawb, gallai 

gwerthuso, safoni a datblygu gwasanaethau fel teleiechyd a theleofal ar 
draws y rhanbarth leihau'r galw cynyddol am ofal a chymorth lle bo hynny'n 
briodol.  

▪  
▪ Os yw'r tueddiadau presennol yn parhau, bydd 160,000 yn fwy o bobl yng 

Nghymru a Lloegr angen gofal lliniarol erbyn 2040 [16]. Yn ogystal â gwella'r 
ddarpariaeth liniarol a diwedd oes, byddai cynyddu'r gwaith o weithredu 
cynllunio gofal ymlaen llaw yn caniatáu i bobl wneud dewisiadau gwybodus 
cyn cyrraedd sefyllfa argyfyngus a llywio datblygiad gwasanaethau yn y 
dyfodol.  
 

5.6 Effaith y pandemig Covid-19  

▪ Mae COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd pobl hŷn. 
Dangosodd arolwg ledled y DU a gynhaliwyd ym mis Ebrill/Mai 2020 fod 
methu cael mynediad at wasanaethau cymorth cymdeithasol oherwydd 
COVID yn cyfrannu at ansawdd bywyd gwaeth a mwy o bryder ymysg 
oedolion hŷn a rhai â dementia [11]. Mae angen i wasanaethau cymorth 
cymdeithasol barhau i addasu i ddarparu gwasanaethau cymorth i'r rheiny y 
gallai COVID effeithio arnynt yn y dyfodol.   
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▪ Mae COVID wedi bod yn gyfrifol am farwolaeth miloedd o bobl hŷn yng 
Nghymru. Yn ystod ton gyntaf COVID, amcangyfrifwyd bod 47,243 o 
farwolaethau ychwanegol yng Nghymru a Lloegr, ac o'u plith roedd 41,608 
dros 65 oed. Mae hyn yn cynnwys amcangyfrif o 1,757 o farwolaethau 
ychwanegol yng Nghymru [12]. Ym misoedd Mawrth ac Ebrill 2020 yn unig, 
amcangyfrifwyd bod 20,000 yn fwy o farwolaethau yn sector gofal Cymru a 
Lloegr nag a ddisgwylid fel arfer [13]. Ymhlith ffactorau eraill y pandemig ar y 
boblogaeth hŷn y mae'r effaith negyddol ar iechyd meddwl, ynghlwm wrth 
arwahanrwydd cymdeithasol oherwydd y cyfnod clo, ac o bosibl anghenion 
gofal cynyddol oherwydd yr effaith hirdymor ar iechyd y sawl sydd wedi 
goroesi COVID.  

 

5.7 Argymhellion 

• Mae galw cynyddol gan bobl hŷn sydd angen gofal ond sydd eisiau aros yn eu 
hamgylchedd eu hunain. Mae angen i gymorth yn y dyfodol ganolbwyntio ar 
ddarparu gofal a chymorth i bobl hŷn yn eu cartrefi, gan ganiatáu iddynt aros 
mor annibynnol â phosibl am mor hir â phosibl.  

 
• Mae angen datblygu ymhellach ddewisiadau eraill yn lle gofal preswyl megis 

gofal ychwanegol. Mae'r galwadau newidiol hyn wedi'u hysgogi gan bandemig 
COVID, sydd wedi newid canfyddiadau pobl o ofal preswyl yn negyddol 

 
• Mae gan Sir Benfro boblogaeth hŷn na Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Gallai 

hyn olygu bod mwy o alw am wasanaethau i bobl hŷn fel gofal yn y gymuned 
 
• Parhau i ddatblygu mentrau gofal trwy gymorth technoleg megis teleiechyd a 

theleofal ar draws y rhanbarth, a fydd yn gwella mynediad at ofal yn enwedig 
mewn ardaloedd gwledig iawn, ac o bosibl yn helpu pobl i aros yn annibynnol 
yn eu cartrefi am gyfnod hirach 

 
• Ystyried effaith tlodi tanwydd ar iechyd a llesiant cyffredinol, a rhagwelir bydd 

hyn yn cynyddu dros y blynyddoedd nesaf 
 
• Sicrhau bod gwasanaethau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 

 

Am y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau presennol gweler Atodiad 5A  

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 5B  

Am ddata ychwanegol gweler Atodiad 5C  
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6. Dementia 

6.1 Cyflwyniad 

Mae’r dementias yn grŵp o anhwylderau, sy'n cael eu hachosi gan gelloedd yr 

ymennydd yn marw’n barhaus ac yn gynyddol, ac sy’n arwain at ddirywiad mewn 

swyddogaethau corfforol a gwybyddol sydd tu hwnt i’r hyn sy’n ddisgwyliedig yn sgil 

canlyniadau arferol heneiddio biolegol. Mae'n effeithio ar y cof, sylw, newidiadau 

synhwyraidd, iaith, meddwl a sgiliau datrys problemau.  

Mae’r nam mewn gweithrediad gwybyddol yn cael ei ragflaenu o bryd i’w gilydd, neu’n 

aml yn cyd-fynd â, newidiadau yn llesiant seicolegol unigolyn. Gall Ymddygiad 

Mynegiant o Angen Heb ei Ddiwallu (BEUN) hefyd ddod yn fwy amlwg pan fydd lles 

yr unigolyn yn cael ei beryglu mewn rhyw ffordd, gan arwain at straen ar ofalwyr a 

tharfu ar leoliad.  

Diffinnir dementia cynnar fel y rhai dan 65 oed sy'n cael diagnosis o ddementia. Mae 

pobl sy'n byw gyda dementia yn cynnwys y rhai sydd heb gael diagnosis, sydd wedi 

cael diagnosis, eu teuluoedd a'u gofalwyr.  

Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia (DAP) 2018 – 2022 yn nodi 

gweledigaeth glir i "Gymru fod yn genedl sy'n ystyriol o ddementia ac sy'n cydnabod 

hawliau pobl â dementia i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac i fyw mor 

annibynnol â phosibl yn eu cymunedau.” 

Mewn ymateb, mae rhanbarth gorllewin Cymru wedi comisiynu datblygiad 

strategaeth dementia ranbarthol er mwyn cefnogi'r gwaith o weithredu arfer gorau 

sy'n canolbwyntio ar: 

• Ystyried dementia fel mater i bawb. 

• Gwella cyfraddau diagnosis a chynllunio a rheoli gofal dilynol, gan gynnwys y 
rhai ar gyfer dementia cynnar.  

• Gwella gwasanaethau atal cymunedol. 

• Gweithredu arfer gorau ym maes gofal cymdeithasol, gofal cartref, cartrefi 
gofal a gwasanaethau arbenigol. 

• Sicrhau bod cynllunio gofal ymlaen llaw a gofal diwedd oes wedi'i ymgorffori'n 
llawn mewn cynllunio gofal a llesiant cynhwysol ehangach, sy'n canolbwyntio 
ar yr unigolyn.  

• Gwella mynediad i gymorth i ofalwyr.  

 
6.2 Proffil Demograffig 

Mae dementia yn dod yn fwyfwy cyffredin ymhlith poblogaethau sy'n heneiddio mewn 

gwledydd incwm uchel ar draws y byd. Wrth i ddisgwyliad oes a mewnfudo gan bobl 

hŷn effeithio ar ganran y bobl hŷn yng Ngorllewin Cymru, disgwylir i nifer y bobl sy'n 

byw gyda dementia yn y rhanbarth barhau i gynyddu dros y degawdau nesaf. Mae’n 
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bwysig felly i wybod pa wasanaethau y bydd angen i ni fuddsoddi ynddynt i gefnogi 

pobl i gadw eu hannibyniaeth, byw bywyd i'r eithaf ar ôl diagnosis a pharhau i fyw 

mewn preswylfa o'u dewis am gyhyd â phosibl.  

Mae dementia yn gyflwr sy’n effeithio ar wasanaethau ledled y system gyfan ac felly’n 

fater i bawb. Mae'n bwysig cydnabod bod angen i wasanaethau dementia gael eu 

hymgorffori yn y system ddarparu gyfan.  

Gorllewin Cymru sydd â’r gyfran uchaf o bobl dros 85 oed yng Nghymru, yn rhannol 

oherwydd mewnfudo gan fod poblogrwydd Gorllewin Cymru fel cyrchfan ymddeol, a 

bod pobl ifanc yn gadael y darn hwn o Gymru gan na allant ddod o hyd i waith yn eu 

cymunedau eu hunain.  

Gan fod cysylltiad cryf rhwng dementia ac oedran, mae’n debygol iawn felly y 

byddwn yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n byw gyda dementia.  

Roedd yr asesiad poblogaeth diwethaf a gynhaliwyd yn 2017 yn cynnwys dementia o 

fewn y grŵp poblogaeth ‘pobl hŷn’, ac roedd dementia cynnar wedi’i gynnwys fel 

mater iechyd meddwl. Fodd bynnag, mae Asesiad Anghenion Poblogaeth 2022 yn 

gofyn am adran ar wahân yn amlinellu anghenion gofal a chymorth pobl sy'n byw 

gyda dementia.   

Mae disgwyl i’r boblogaeth hŷn yng Ngorllewin Cymru gynyddu, ond bydd 

poblogaeth plant ac oedolion oedran gweithio yn gostwng:  

• Mae'r rhai dros 65 oed ar hyn o bryd yn cyfrif am chwarter y boblogaeth ac 
mae'r rhai dros 80 yn cyfrif am ychydig dros 6%.  

• Yn 2015, daeth dementia yn brif achos marwolaeth yn y DU ac mae wedi 
parhau i ddisodli achosion marwolaeth eraill; cyn-COVID, dementia oedd prif 
achos marwolaeth yn y DU, gan gyfrif am 12.7% o’r holl farwolaethau  

• Nifer yr achosion o ddementia ar gofrestr clefydau'r Fframwaith Sicrhau 
Ansawdd a Gwella (QAIF) yn ardal Hywel Dda yn 2019-20 oedd 0.7%, yn unol 
â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 0.7%  

• Gan fod, yn ôl y sôn, fwlch diagnosis o tua 50% yng ngorllewin Cymru, mae 
nifer yr achosion gwirioneddol yn debygol o fod yn agosach at 1.4%  

Nodwyd dros 30 o ffactorau genetig, meddygol, ffordd o fyw, diwylliannol a 

chymdeithasol, sy'n cael effaith ar y risg o ddirywiad gwybyddol yn dibynnu ar 

rywedd. Oherwydd y modd unigryw y mae ymennydd benywaidd yn gweithio, mae 

rhai o'r ffactorau hyn yn cynyddu risg yn sylweddol fwy mewn menywod nag mewn 

dynion.  Yn bwysig ddigon, dengys bod newidiadau hormonaidd yn y blynyddoedd 

cyn y menopos ac ar ôl hynny yn gweithredu fel mecanwaith sylfaenol allweddol a all 

achosi'r risgiau hyn yn ogystal â rhagdueddiadau presennol. 
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Figure 15: Y nifer a ragwelir o bobl â dementia yn Hywel Dda 2020-2040  

(Attain, WWCP) 

 

Ffigur 16: Ystadegau Dementia (Cymdeithas Alzheimer y DU) 
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6.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

Mae Strateggaeth Dementia Ranbarthol wedi'i chomisiynu ar y cyd ag ystod o 

bartneriaid eraill ledled Gorllewin Cymru. Nod y strategaeth oedd nodi anghenion gofal 

a chymorth presennol ac yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod y cymorth a ddarperir i 

bobl sy’n byw gyda dementia yng Ngorllewin Cymru yn cael ei gydgynhyrchu, yn 

canolbwyntio ar yr unigolyn, ac yn seiliedig ar arfer gorau.  

6.4 Y Ddarpeariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

Mae'r llwybrau newydd sy'n cael eu datblygu yn dangos y symudiad parhaus tuag at 
ddull mwy integredig o ddarparu gwasanaethau, gan barhau i fireinio arfer gorau 
mewn gwasanaethau presennol yng Ngorllewin Cymru.  
 
Er bod llawer sy’n arloesol ac i’w ganmol am y gwasanaethau sy'n cael eu darparu ar 
hyn o bryd, mae’r dull cynhyrchiol sydd ar waith i ddatblygu’r strategaeth dementia 
a’r gweithgarwch ymgysylltu a gynhelir i ddatblygu’r asesiad o anghenion wedi 
cadarnhau’r bylchau presennol mewn gwasanaethau ac wedi nodi meysydd ar gyfer 
gwelliant.  
 
Yn ogystal, mae ton newydd o ddata yn awgrymu bod modd atal dementia, gan 
arwain at ymgyrch i ddarparu gofal clinigol uniongyrchol i wella iechyd yr ymennydd, 
gan ganolbwyntio ar asesu risg ac ymyrraeth gynnar.  
 
I gael gwybodaeth am ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 6B 
 

6.5 Bylchau a meysydd i'w gwella 

Mae’r rhestr isod yn nodi bylchau a meysydd i’w gwella sydd wedi dod i’r amlwg yn 

ystod ein proses ymgysylltu a’n gwaith cydgynhyrchu. Fodd bynnag, nid yw'r rhestr 

yn cynnwys popeth; wrth i'r strategaeth a'r llwybrau newydd gael eu datblygu, mae 

disgwyl y bydd bylchau pellach a meysydd i'w gwella yn cael eu nodi a bydd y 

strategaeth yn cael ei diwygio yn unol â hynny.  

Mae’r bylchau a’r meysydd i’w gwella a nodwyd wedi amlinellu’r angen am y camau 

gweithredu a ganlyn: 

• Parhau i wella ymwybyddiaeth, adnabyddiaeth a diagnosis o ddementia, fel 
bod pobl â dementia yn cael diagnosis amserol ac yn gallu cael mynediad at 
ofal a chymorth priodol a gofal hirdymor pan a lle bo angen  

• Gwella'r modd y caiff gwasanaethau eu cyd-gynhyrchu drwy gynnwys pobl 
sy'n byw gyda dementia.  Mae angen rhagor o waith cynllunio ar y cyd ar 
fodelau llwybr drafft, a hynny gyda darparwyr, staff rheng flaen, pobl sy'n 
byw gyda dementia a’u gofalwyr, y mae gan bob un ohonynt adnodd 
gwerthfawr y gellid ei ddefnyddio’n fwy effeithiol yn y dyfodol i sicrhau bod 
gwasanaethau’n diwallu anghenion y rhai sydd eu hangen fwyaf.  

• Cytuno ar set o egwyddorion cyflawni i danategu datblygiad modelau llwybr 
• Gan adeiladu ar y fframwaith hyfforddi dementia, dylid adlewyrchu a mynd i’r 

afael â gofynion dysgu a datblygu’r rhai sy’n cefnogi pobl sy'n byw gyda 
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dementia mewn cymunedau trwy strategaethau gweithlu sefydliadol, i 
gynnwys pynciau fel deliriwm, diagnosis, deall a rheoli straen a thrallod, 
diwedd oes.  

• Cynyddu cyfraddau diagnosis mewn lleoliadau cymunedol nad ydynt yn rhai 
arbenigol drwy: 

• Gwella hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o fodelau dementia newydd ym maes 
gofal sylfaenol, yn seiliedig ar y Fframwaith Gwaith Da  

• Cynorthwyo meddygon teulu, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a 
nyrsys i wneud asesiadau 

• Gwella ansawdd atgyfeiriadau i ofal arbenigol i'r rheiny sydd ei angen  
• Parhau i wella cymorth cymunedol, hyfforddiant a help i bobl sy'n byw gyda 

dementia i drafod eu diagnosis, llywio/cydlynu gwasanaethau, meithrin 
gwytnwch a chynnal cydbwysedd ar draws pob agwedd ar eu bywyd 

• Datblygu gofal mwy cyson sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar draws y 
rhanbarth.  

• Sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau iechyd corfforol a thriniaeth ar 
gyfer pobl sy'n byw gyda dementia, gan fod iechyd corfforol gwael yn sgil 
effaith anochel pan fo dementia ar rywun  

 
• Sicrhau bod unrhyw faterion iechyd yn cael eu cynnwys mewn cynllunio sy'n 

canolbwyntio ar yr unigolyn a gofal diwedd oes  
 

• Gwelliannau parhaus mewn ymwybyddiaeth o gynllunio gofal ymlaen llaw a 
gofal diwedd oes a’u rhoi ar waith, fel bod pobl sy'n byw gyda dementia yn 
marw ag urddas yn y lle o’u dewis  

 
• Gwella ymchwil i ddementia trwy gynnwys cartrefi gofal yn y rhanbarth yn y 

cyfleoedd ymchwil presennol 
• Adeiladu ar ddata a gwybodaeth sy'n dod i'r amlwg i lywio datblygiad 

gwasanaethau yn y dyfodol  
 

• Parhau i ddatblygu dull "hwb" neu un pwynt cyswllt er mwyn i bobl sy'n byw 
gyda dementia gael gafael ar wybodaeth a chymorth ar gyfer: 
• Staff cymorth, gan gynnwys gweithwyr cymorth dementia, nyrsys 

Admiral ac ati 
• Grwpiau cymorth ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia a'u Gofalwyr  
• Mynediad at wasanaethau dementia lleol  
• Rhaglenni hyfforddi i ofalwyr  
• Gweithgareddau ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia 
• Caffis Dementia 
• Clinigau cof  
• Cyngor ynghylch cyllid/materion cyfreithiol/budd-daliadau 
• Cymryd rhan mewn cyfleoedd ymchwil 

 

6.6 Effaith y pandemig COVID-19  

Mae Pandemig COVID-19 wedi cael effaith negyddol anghymesur ar bobl sy'n byw 

gyda dementia (Cymdeithas Alzheimer, Gorffennaf 2020) ac mae hefyd wedi cael ei 
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brofi fod dementia yn ffactor risg sy'n annibynnol ar oedran o ran difrifoldeb a 

marwolaeth mewn cleifion COVID-2020 [1].  

Er nad yw union effaith COVID-19 ar ddiagnosis o ddementia a'r gyfradd achosion o 

ddementia yn glir, mae rhanddeiliaid wedi nodi bod COVID-19 wedi effeithio ar 

ddiagnosis amserol oherwydd bod pobl ddim yn mynd i weld rhywun yn ddigon 

cynnar.  

Mae rhywfaint o bryder hefyd, mewn rhai achosion, bod COVID yn achosi niwed i’r 
ymennydd ac yn y tymor hir, y gallai hyn arwain at fwy o risg o ddatblygu dementia 
(How Covid-19 can damage the brain - BBC Future). Fodd bynnag, nid oes 
gwybodaeth lawn am effaith COVID-19 ar y rheiny sydd â dementia a'u gofalwyr ar 
gael eto.  
 
Mae wedi cael ei awgrymu y dylid ystyried ffactorau gwydnwch wrth gynllunio 
gwasanaethau yn y dyfodol, er mwyn cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia yn well, 
neu ofalu am rywun â dementia ar adegau o straen mawr.  
 
Daeth i'r amlwg bod technoleg yn cyfrannu at wytnwch cleifion a gofalwyr yn ystod 
COVID. Mae gan y gallu i gyfathrebu fanteision o ran caniatáu i chi gynnal cysylltiad 
â grwpiau gweithgarwch blaenorol a hobïau [2]. Fodd bynnag, nid yw pob claf yn 
gallu addasu’n dda i ddefnyddio technoleg ac efallai y bydd angen i eraill sy’n 
bresennol eu cefnogi i ddefnyddio technoleg, oherwydd efallai na fyddant yn gallu 
gwneud hyn ar eu pen eu hunain oherwydd y dementia.  
 
 

6.7 Argymhellion 

•    Mireinio ymhellach y model gwasanaeth integredig yn unol â Strategaeth 

Dementia Gorllewin Cymru. 

•      Mireinio mentrau ymhellach i annog diagnosis cynnar a gwella cyfraddau 

diagnosis 3% y flwyddyn  

•      Gweithredu llwybrau gofal fel y cytunwyd yn y strategaeth ranbarthol, yn 

enwedig cymorth ôl-ddiagnostig a chydgysylltu ar gyfer pobl sy'n byw gyda 

dementia a'u gofalwyr 

• Gwella cefnogaeth i'r rhai sy'n gofalu am aelodau o'r teulu â dementia. 

•      Ehangu cymorth i gartrefi gofal ofalu am breswylwyr â dementia.  

 

I gael gwybodaeth am ddeddfwriaeth a rheoliadau presennol gweler Atodiad 6A  

I gael gwybodaeth am ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 6B  

I gael data ychwanegol gweler Atodiad 6C 
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7. Gofalwyr Di-dâl 

7.1 Cyflwyniad 

Diffinnir gofalwr di-dâl yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 fel person, o unrhyw oedran, sy'n darparu neu'n bwriadu darparu gofal i 

oedolyn neu blentyn.  

 

Gall gofalwr di-dâl fod yn unrhyw un, o unrhyw oed, sy'n darparu gofal a chefnogaeth 

yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n anabl, sydd â salwch corfforol neu 

feddyliol, neu sydd wedi'i effeithio gan gamddefnyddio sylweddau. Gofalwyr di-dâl 

yw'r darparwr gofal unigol mwyaf i bobl ag anghenion cymorth yn ein cymunedau, ac 

maent yn arbed miliynau o bunnoedd y flwyddyn i'r GIG ac i'r Gwasanaethau 

Cymdeithasol [1]. 

 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae gwelliant wedi bod o ran cydnabod a chefnogi 

gofalwyr di-dâl drwy newidiadau deddfwriaethol. Mae'r rhain yn cynnwys mabwysiadu 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'r cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol sef "Cymru Iachach”. 

 

Mae'n bwysig bod gofalwyr di-dâl yn cael eu hadnabod, neu eu bod yn hunan-

adnabod, er mwyn iddynt gael gafael ar yr help a'r cymorth cywir ar yr adeg iawn a'u 

helpu i ddygymod â'u rôl.  

 

Mae hefyd yn bwysig cynorthwyo gofalwyr di-dâl i gynnal eu hiechyd, eu llesiant a'u 

hannibyniaeth eu hunain.  Canfu Arolwg Cleifion Meddygon Teulu 2019 (Lloegr) fod 

gofalwyr di-dâl yn fwy tebygol na'r rheiny nad ydynt yn ofalwyr o ddweud bod 

ganddynt gyflwr, anabledd neu salwch hirdymor (63% o ofalwyr di-dâl o gymharu â 

51% o'r rheiny nad ydynt yn ofalwyr) 

Caiff gwasanaethau i ofalwyr di-dâl yng Ngorllewin Cymru eu datblygu'n strategol 

drwy Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru (WWCDG), is-grŵp o Fwrdd 

Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd 

Iechyd Prifysgol Hywel Dda, y tri Awdurdod Lleol sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a 

Sir Benfro, sefydliadau'r Trydydd Sector a'r Sector Gwirfoddol a chynrychiolwyr 

defnyddwyr gwasanaethau a Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru. 

 

7.2 Proffil Demograffig  

Mae'r pwyntiau canlynol yn amlinellu rhai ffeithiau allweddol sy'n berthnasol i ofalwyr 

di-dâl yng Ngorllewin Cymru: 

*Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol 

Hywel Dda, tri Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â sefydliadau'r 

Trydydd Sector a'r Sector Gwirfoddol a chynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a Gofalwyr yng 

Ngorllewin Cymru 
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• Yng Nghymru mae dros 370,000 o ofalwyr di-dâl o bob oed yn darparu gofal yr 
amcangyfrifir ei fod yn werth tua £8.1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn 

[2]  

• Amcangyfrifir y bydd 3 o bob 5 o bobl yng Nghymru yn ofalwyr di-dâl ar ryw 

adeg yn eu bywydau [3] 

• Nododd adroddiad 'Missing Out' Gofalwyr Cymru fod 55% o'r gofalwyr di-dâl 
sydd yng Nghymru wedi cymryd mwy na blwyddyn i adnabod eu rôl gofalu, tra 

bo 24% wedi cymryd mwy na phum mlynedd i hunan-adnabod fel gofalwr di-

dâl [4] 

• Mae Ymchwil gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru (2015) yn awgrymu bod 
cyrhaeddiad addysgol Gofalwyr Ifanc yn sylweddol is ar lefel TGAU, a'u bod 
llawer mwy tebygol o fod yn NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant) rhwng 16 ac 19 oed, na'r rhai sydd heb gyfrifoldebau gofalu [5] 

• Gall problemau gyda phresenoldeb yn yr ysgol neu gyrhaeddiad effeithio ar 
ddyfodol Gofalwyr Ifanc, yn aml gan arwain at ddiweithdra, llai o enillion, iechyd 

gwael ac iselder.  

• Adroddodd Estyn yn 2019 bod llawer o ysgolion uwchradd, colegau ac unedau 
cyfeirio disgyblion nad ydynt yn gwybod pa ddysgwyr sydd â rôl gofalu gartref, 
gan nodi pwysigrwydd gwella'r ddarpariaeth a'r canlyniadau i Ofalwyr Ifanc. [6]  

• Mae data'r Cyfrifiad (Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2011) yn cofnodi mwy na 
47,000 o ofalwyr di-dâl yng Ngorllewin Cymru, gyda 3,436 o'r rhain yn perthyn 

i'r categori Gofalwyr Ifanc (5-17 oed); mae hyn yn cyfateb i 12.5% o 

breswylwyr Gorllewin Cymru, gyda nifer fawr o ofalwyr 'cudd' heb eu cynnwys 
yn y ffigurau hyn [7] 

• Yn seiliedig ar gyfrifiad cenedlaethol (Carers UK a Phrifysgol Sheffield, 2015; 
Buckner ac Yeandle, 2015), byddai'r gost o gymryd lle gofal di-dâl yng 

Ngorllewin Cymru oddeutu £924m. Mae hyn yn fwy na chyfanswm cyllideb 

flynyddol y GIG ar gyfer y rhanbarth, sydd bron yn £727m [8] 
 

7.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

Ym mis Ionawr 2020, ymgysylltodd Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru â 

gofalwyr di-dâl, gyda chyfraniad gan sefydliadau cymorth perthnasol, i ddarganfod 

'beth oedd yn bwysig iddynt’. Cynhaliwyd yr ymarfer ymgysylltu yn bennaf trwy 

gyfrwng arolwg, gyda'r nod o wella canlyniadau i ofalwyr di-dâl yng Ngorllewin Cymru. 

Rhestrir rhai o ganlyniadau'r arolwg isod: 

• Dim ond 38% o'r rhai atebodd arolwg Gofalwyr Gorllewin Cymru ddywedodd 
iddynt adnabod eu rôl yn syth, neu o fewn 6 mis i ddod yn Ofalwr; roedd 
49% yn cytuno eu bod wedi colli allan ar gefnogaeth o ganlyniad  

• Nododd 26% o'r rhai a atebodd arolwg Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin 

Cymru (WWCDG) eu bod mewn cyflogaeth, ac roedd 91% ohonynt yn 35-64 

oed  

• Roedd y sawl atebodd yr arolwg yn y grŵp oedran 35-44 yn teimlo bod eu rôl 

fel Gofalwr wedi cael effaith negyddol arnynt yn ariannol ac o ran eu gwaith, 

eu hiechyd corfforol a meddyliol, a'u perthnasoedd 
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• Dywedodd 64% o bobl fod gofalu wedi cael effaith negyddol ar eu hiechyd 

corfforol a'u llesiant meddyliol eu hunain 

• Dim ond un o bob pump o'r rhai wnaeth ateb arolwg Gofalwyr Grŵp Datblygu 

Gofalwyr Gorllewin Cymru a ddywedodd eu bod wedi cael sgwrs gyda 

sefydliad iechyd, sefydliad gofal cymdeithasol neu sefydliad trydydd sector am 

beth i'w wneud os yw cyflwr y person maent yn gofalu amdano yn dirywio neu 

os nad ydynt bellach yn fodlon darparu gofal ar gyfer y person 

• Rydym wedi dysgu bod rhai pethau'n bwysicach i bobl ifanc - neu'n cael 

mwy o effaith arnynt; mae hyn yn golygu bod angen i ni gynllunio camau 

gweithredu sy'n ystyried anghenion gwahanol gofalwyr di-dâl ar draws y 

gwahanol grwpiau oedran 

Defnyddiwyd y wybodaeth a gasglwyd o'r ymarfer ymgysylltu i ddatblygu strategaeth 

hirdymor ar gyfer gofalwyr di-dâl o'r enw 'Gwella bywydau i Ofalwyr' 

(https://www.wwcp.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/cym-Carers-Strategy-Final-

20.10.20.pdf). 

 

7.4  Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

Yn ôl adroddiad gan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) (2018), 

gan Gymru y mae'r gyfran uchaf o ofalwyr di-dâl hŷn a'r rheiny sy'n darparu mwy na 

50 o oriau o ofal di-dâl yr wythnos. 

Roedd Adroddiad Track the Act gan Gofalwyr Cymru (Hydref 2019) yn rhagweld y 

bydd nifer y gofalwyr di-dâl ledled Cymru yn cynyddu'n sylweddol yn y blynyddoedd 

i ddod. Erbyn 2037 amcangyfrifir y bydd y boblogaeth gofalwyr di-dâl yn cynyddu o 

370,000 i dros hanner miliwn.  

Mae gan orllewin Cymru boblogaeth sy'n heneiddio, a disgwylir iddi gynyddu mewn 

maint dros y 5 mlynedd nesaf. Mae pobl yn byw'n hwy, yn aml gyda chyflyrau iechyd 

sy'n cyfyngu ar eu bywydau. Yn anochel, bydd hyn yn cynyddu nifer y bobl sydd 

angen gofal a chymorth ychwanegol gan ofalwyr di-dâl a gofalwyr cyflogedig. 

Roedd y profiad o gyfyngiadau symud yn ystod y pandemig COVID-19 yn cydnabod 

yr angen i ddiogelu pobl agored i niwed sydd mewn mwy o berygl, y mae llawer 

ohonynt yn dibynnu ar ofalwyr di-dâl a chymorth gan y gymuned. 

Yn sgil y pandemig COVID-19 mae nifer y gofalwyr di-dâl sy'n hunan-adnabod wedi 

cynyddu. Dangosodd adroddiad Arolwg Cenedlaethol Cymru (Mehefin 2020) 

gynnydd o 35% yn nifer y bobl sy'n cydnabod eu bod yn gofalu am aelodau o'r 

teulu, ffrindiau a chymdogion neu'n rhoi help a chymorth iddynt.  

Nododd y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr ledled Gorllewin Cymru 

gynnydd o 2,073 mewn gofalwyr di-dâl yn ystod 2020/21 (o 8,008 i 10,081): 

• Adroddodd Sir Gaerfyrddin, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd 
Canolbarth a Gorllewin Cymru, gynnydd o 31%, o 4,613 i 6,071 
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• Adroddodd Hafal Croesffyrdd, sy'n darparu gwybodaeth a chymorth yn Sir 
Benfro, gynnydd yn y niferoedd o 2,570 i 2,918 

• Adroddodd Uned Gofalwyr Ceredigion fod cynnydd o 267 wedi bod yn y 
niferoedd o 825 i 1,092  

 

Am y ddarpariaeth bresennol o ran gofal a chymorth gweler Atodiad 7B. 

 

7.5 Bylchau a meysydd I’w gwella 

Mae'r Bylchau a'r Meysydd i'w gwella yn gynhwysfawr ac yn adlewyrchu'r gwaith 
ymgysylltu a wnaed i ddatblygu Strategaeth Gwella Bywydau i Ofalwyr Gorllewin 
Cymru a gyhoeddwyd yn 2021 

7.5.1 effaith bod yn ofalwr ar lesiant ac iechyd meddwl 

Gall bod yn ofalwr di-dâl, er ei fod yn rhoi ysgogiad a boddhad, eu gadael yn teimlo: 

 

• Wedi blino, yn ynysig ac angen cymorth emosiynol a chwnsela 

• Yn pryderu ynghylch baich ariannol bod yn ofalwr di-dâl ac effaith hyn 
ar eu cyflogaeth 

• Maent wedi colli'r gallu i gynnal cydbwysedd rhwng y rôl o ofalu a 
chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith 

• Maent wedi colli eu hunaniaeth y tu hwnt i fod yn ofalwr 

• Nid yw eu 'llais' yn cael ei gydnabod yn ddigon da 

• Datgelodd arolwg Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru fod 75% 
o'r cyn-ofalwyr di-dâl a gymerodd ran yn yr arolwg yn teimlo bod 
effaith negyddol ar eu hiechyd corfforol a'u llesiant meddyliol o 
ganlyniad i'w rôl o ofalu 

 

7.5.2 Cefnogi anghenion gofalwyr 

Mae hunan-adnabod ymysg gofalwyr di-dâl a chael cydnabyddiaeth o'u rôl gan 

ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn hanfodol i sicrhau eu bod yn cael yr help 

a'r cymorth cywir ar yr adeg iawn, yn ogystal â chynnal eu hiechyd, eu llesiant a'u 
hannibyniaeth eu hunain.  Dywed gofalwyr di-dâl: 

 

• Dylid sicrhau gwelliant o ran cysondeb y dull gweithredu, y wybodaeth, y 
cyngor a'r cymorth a ddarperir ar draws y rhanbarth, o fewn system fwy 
integredig 

•   Mae angen adolygu'r wybodaeth a ddarperir i ofalwyr i sicrhau ei bod yn 

gyfredol, yn berthnasol, yn fwy hygyrch ac yn haws dod o hyd iddi. Byddai 
cael un pwynt cyswllt i lywio'r system yn helpu pobl i nodi gwybodaeth 

berthnasol a chael mynediad at y gefnogaeth y mae ganddynt hawl iddi. 

•   Dylai mynediad at seibiant priodol sicrhau ei fod yn cyd-fynd ag anghenion y 
gofalwr a'r person sy'n derbyn gofal 

•  Mae'r anodd iawn dod o hyd iddo mewn ardaloedd gwledig 
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•  Y gall y broses statudol o asesu gofalwyr fod yn heriol, yn aml mae'n cymryd 
gormod o amser ac nid yw anghenion gofalwyr bob amser yn cael ystyriaeth 

briodol. Er cydnabod nad yw pob gofalwr di-dâl angen neu eisiau asesiad 

gofalwr statudol, mae'n bwysig bod y rheiny sydd angen neu eisiau hyn yn 

gwybod sut i wneud cais a bod unrhyw ddeilliannau yn cael eu hadolygu i 
adlewyrchu newid mewn anghenion neu amgylchiadau  

•  Mae'r ymateb i arolwg Gofalwyr Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn 

dangos nad oedd 81% o bobl wedi cael asesiad Gofalwr neu adolygiad o'u 
hasesiad yn y 12 mis diwethaf 

•    O'r rhai a gafodd asesiad neu adolygiad yn ystod y cyfnod pontio o 

wasanaethau plant i wasanaethau oedolion, roedd 62% o'r rhai a gymerodd 

ran yn yr arolwg yn teimlo nad oedd y broses asesu a'r ystyriaeth ddilynol o'r 
anghenion gofal a chymorth yn ystyried eu hanghenion yn briodol 

 

7.5.3 Cynhwysiant Digidol a Thechnoleg 
 

Mae cysylltedd digidol wedi dod yn fwy pwysig nag erioed ers pandemig Covid-19. 

Digwyddiadau ymgysylltu a nodwyd: 
 

• Mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio technoleg ond nid yw pawb. Rhaid 
ymdrechu i sicrhau bod technoleg ar gael i bawb a bod cynhwysiant 
digidol (a hyfforddiant) yn ogystal ag opsiynau eraill nad ydynt yn rhai 
digidol yn cael eu cynnig 

• Gellid gwneud gwell defnydd o sianeli cyfryngau cymdeithasol er mwyn nodi 
a darparu gwybodaeth i ofalwyr, yn enwedig i ofalwyr ifanc 

• Byddai modd defnyddio technoleg er mwyn ei gwneud hi'n haws i staff 
cynorthwyol gadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r gofalwr i sicrhau nad yw'r 
gwaith yn ei lethu. 

 

7.5.4 Pobl Ifanc 

Dywedodd llawer o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc fod eu cyfrifoldebau 
gofalu yn golygu: 

 

• Eu bod yn ei chael hi'n anodd cael seibiant, nid ydynt yn gweld eu ffrindiau ac 
nid oes ganddynt eu lle eu hunain  

• Maent yn ei chael yn anodd cydbwyso gwaith ysgol, gwaith cartref a'u rôl o 
ofalu a gallant deimlo dan straen, yn ofidus ac yn bryderus yn yr ysgol, gan 
eu bod i ffwrdd o'r person sy'n dibynnu arnynt am ofal 

• Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arnynt yn enwedig ar gyfer eu 
hiechyd meddwl a'u llesiant 

 

7.6 Effaith y pandemig COVID-19  

Yn ystod y pandemig COVID-19 mae rôl gofalwyr di-dâl wedi dod yn fwy amlwg. Mae 
profiad y cyfyngiadau symud yn ystod y pandemig COVID-19, a'r angen i ddiogelu 
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pobl sydd mewn mwy o berygl, wedi amlygu ymhellach y rôl bwysig sydd gan y 
gofalwyr di-dâl hynny yn ein cymunedau [9].  

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi mynd ati i gefnogi gofalwyr di-dâl i gael 
mynediad at brofion COVID ac, yn fwy diweddar, nodi gofalwyr di-dâl trwy gyfrwng 
gwiriadau cymhwysedd er mwyn iddynt gael brechiadau COVID-19. Arweiniodd hyn 
at fod dros 3,000 o ofalwyr di-dâl yn hunan-adnabod rhwng mis Ebrill a mis Mai 2021, 
nad oeddent wedi cofrestru'n flaenorol fel gofalwyr di-dâl gyda'u practis meddyg teulu 
[10].  

Fel rhan o gamau gweithredu'r Bwrdd Iechyd i wneud i bob cyswllt gyfrif, darparodd 
Tîm Gofalwyr y Bwrdd Iechyd wybodaeth ddilynol i bob gofalwr newydd ei adnabod 
gan gynnwys gwybodaeth am wasanaethau cymorth y trydydd sector a'r cyrsiau 
Cyflwyniad i Ofalu Amdanaf Fi a ddarperir gan y Rhaglen Addysg i Gleifion.  

Mae llawer o ofalwyr di-dâl wedi teimlo'n gynyddol ynysig oherwydd pandemig COVID-

19. Roedd rhai o'r pryderon a fynegwyd mewn digwyddiadau ymgysylltu a'r adborth 

a gafwyd o arolwg ar-lein a ddosbarthwyd fel rhan o'r broses i ddatblygu'r Asesiad o 

Anghenion y Boblogaeth yn tynnu sylw at y canlynol: 

 

• Roedd llawer ohonynt yn ochelgar iawn o bobl yn dod i mewn i'w cartrefi 

oherwydd y risg o drosglwyddo'r feirws, gyda llawer yn dewis atal gofal 
cartref. Roedd hyn yn eu hynysu fwyfwy ac yn rhoi straen pellach ar eu llesiant 

a'u hiechyd meddwl.  

• Roedd llawer yn profi pwysau ariannol, gan eu bod yn gorfod cymryd mwy o 
amser i ffwrdd o'r gwaith i gefnogi'r person yr oeddent yn gofalu amdano 

• Roedd y lleihad mewn gofal seibiant oedd ar gael wrth i gartrefi gofal gau eu 
drysau i gleientiaid newydd yn eu hynysu fwyfwy ac yn rhoi straen pellach ar 

eu llesiant a'u hiechyd meddwl 

• Roedd llawer yn pryderu am yr effaith andwyol ar lesiant eu hanwyliaid, 

oherwydd y cyfyngiadau llym ar ymweld mewn ysbytai a chartrefi gofal 

• Collodd gofalwyr ifanc yr egwyl o ofalu a'r rhyngweithio cymdeithasol â 
chyfoedion yr oedd bod yn yr ysgol (a ataliwyd yn ystod y cyfyngiadau symud) 

fel arfer yn eu darparu 

• Mewn rhai achosion, adroddodd gofalwyr di-dâl eu bod yn gallu cael mwy o 
gymorth oherwydd bod mwy o wasanaethau ar gael ar-lein mewn ymateb i'r 

pandemig 
 

7.7 Argymhellion 

Mae'r argymhellion isod yn ddetholiad o'r rheiny a nodwyd yn Strategaeth Gofalwyr 

Gorllewin Cymru 2020-2025 (cym-Carers-Strategy-Final-20.10.20.pdf). 

Yr argymhellion yw: 

 
• Sicrhau bod staff ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, addysg (ysgolion a 

cholegau), a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r 
trydydd sector yn "ymwybodol o ofalwyr" a bod ganddynt systemau cadarn ar 
waith i adnabod gofalwyr di-dâl, gan gynnwys Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy'n 
Oedolion Ifanc  
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• Sicrhau bod partneriaid statudol, gan weithio gyda'r trydydd sector, yn 
comisiynu digon o gapasiti i alluogi staff i gyfeirio at gymorth ac ymateb yn 
rhagweithiol i'r cynnydd digynsail mewn gofalwyr di-dâl a nodwyd yn ystod y 
pandemig 

• Parhau i gynyddu nifer y lleoliadau sydd wedi sicrhau gwobr Buddsoddwyr 
mewn Gofalwyr, gan gydnabod cyfraniad y cynllun hwn i sicrhau bod gan bobl 
fwy o ymwybyddiaeth o'r math o wasanaethau gofal a chymorth sydd ar gael 
iddynt yn lleol, a'u bod yn cael cefnogaeth i fynegi eu barn a chael rheolaeth 
dros eu hanghenion gofal a chymorth  

• Cyflwyno rhaglen o ymgyrchoedd ymwybyddiaeth o ofalwyr sy'n gysylltiedig â 
diwrnodau a digwyddiadau cenedlaethol e.e. Wythnos Gofalwyr, Diwrnod 
Gofalwyr Ifanc, Diwrnod Hawliau Gofalwyr i hyrwyddo adnabod a hunan-
adnabod gofalwyr di-dâl 

• Datblygu cynllun Cerdyn Adnabod Gofalwyr ar draws y rhanbarth sy'n helpu 
gofalwyr di-dâl i hunan-adnabod a chael y gefnogaeth / buddion sydd ar gael 
i Ofalwyr  

• Hyrwyddo a nodi cyfleoedd i ofalwyr di-dâl o bob oedran gyfrannu at gyd-
lunio'r gwasanaethau i sicrhau y rhoddir cyfle iddynt lywio gwasanaethau a 
dylanwadu arnynt 

• Cynyddu ymwybyddiaeth o ofalwyr di-dâl ymhlith cyflogwyr, gan gynnwys 
busnesau bach a chanolig, drwy'r Cynllun "Employers for Carers". Byddai 
hefyd yn ddefnyddiol edrych ar ffordd o sicrhau cysondeb yn y defnydd o'r 
term 'Gofalwr' ar draws yr holl gyrff ac adrannau cyhoeddus. Gallai fod o help 
i nodi enw y cytunwyd arno ar gyfer Gweithwyr Gofal mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol sy'n wahanol i'r term 'Gofalwr’ 

• Adolygu'r cymorth a gynigir i Ofalwyr Ifanc yng Ngorllewin Cymru ac 
ymgysylltu â Gofalwyr Ifanc wrth wneud hynny i sicrhau bod gwasanaeth 
arloesol sy'n dilyn yr arferion gorau yn cael ei ail-gomisiynu.  

• Cyflwyno’r hyfforddiant hwylusydd Gwytnwch a Llesiant, i ymestyn y 
gefnogaeth a gynigir i'r rhai mewn cyflogaeth sydd â rôl ofalgar  

• Mynd ati i hyrwyddo'r aelodaeth y cynllun rhanbarthol "Employers for Carers", 
gan ganolbwyntio ar weithio ar y cyd â gwasanaethau eraill y sector 
cyhoeddus yn ogystal â mentrau bach a chanolig (BBaCh)  

• Parhau i annog pobl i gymryd rhan yn y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr 
a chefnogi cynnydd drwy'r lefelau dyfarnu 

• Gweithio gydag eraill, gan gynnwys gwasanaethau a gomisiynwyd i gynyddu 
potensial gwasanaethau digidol 

Am ddeddfwriaeth a rheoliadau cyfredol gweler Atodiad 7A 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 7B  

Am ddata ychwanegol gweler Atodiad 7C a'r strategaeth gofalwyr cym-Carers-Strategy-

Final-20.10.20.pdf (wwcp.org.uk) 
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8.  Anableddau Dysgu 

8.1 Cyflwyniad 

Mae gan bobl ag anableddau dysgu (PwLD) lai o allu i ddeall gwybodaeth newydd neu 

gymhleth a dysgu sgiliau newydd. Mae gan bobl ag anableddau dysgu lai o allu hefyd 

i fyw'n annibynnol.  

Yn rhanbarth Gorllewin Cymru mae tua 2,588 o oedolion (16+) yn byw gydag 

anableddau dysgu cymedrol neu ddifrifol.  Gall rhai pobl ag anableddau dysgu difrifol 

hefyd gael ystod gymhleth o anawsterau neu gyflyrau anablu eraill sy'n gofyn am 

lawer iawn o ofal a chymorth arbenigol. Cyfeirir at y grŵp hwn fel pobl ag Anableddau 

Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD). Mae nifer sylweddol o bobl ag Anawsterau Dysgu Dwys 

a Lluosog yng Ngorllewin Cymru, ac mae rhai ohonynt yn parhau i brofi 

anghydraddoldebau sylweddol yn y gwasanaethau a gânt. 

8.1.1 Diffiniad o anableddau dysgu 

Nid yw Pobl ag Anableddau Dysgu yn un grŵp homogenaidd unigol, mae ganddyn 

nhw anghenion a nodau amrywiol. Mae Anableddau Dysgu yn aml yn cael eu diffinio 

yn nhermau eu difrifoldeb: ysgafn (person sy'n gallu byw'n annibynnol heb fawr o 

gymorth), cymedrol (person sy'n gallu byw'n annibynnol mewn llety priodol gyda'r 

cymorth cywir), neu ddifrifol (person sy'n methu byw'n annibynnol ac yn dibynnu ar 

ofalwyr). Yn ogystal, mae'n gyffredin i bobl ag Anableddau Dysgu hefyd gael 

diagnosis/cyflyrau eraill fel: Syndrom Down, awtistiaeth, anableddau corfforol, nam ar 

y synhwyrau, nam cyfathrebu ac ati.  

Efallai y bydd rhai pobl ag anableddau dysgu angen cymorth llawn bob amser gyda 

phob gweithgaredd yn eu bywydau oherwydd eu diagnosis a'u prognosis, ond ni ddylai 

hynny effeithio ar eu hawl i fyw bywyd boddhaus. Dylai eraill sydd â namau mwy 

cymedrol gael y dewis i ymdopi â llai o gymorth.  

8.1.2 Ffeithiau iechyd ac anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag 

Anableddau Dysgu 

Nid yw anableddau dysgu bob amser yn amlwg ac weithiau gallan nhw fod yn anodd 
eu nodi. O ganlyniad gall pobl ag Anabledd Dysgu fod heb y gofal a’r cymorth sydd eu 
hangen arnynt neu y byddent yn eu dewis.  

Mae Pobl ag Anableddau Dysgu yn wynebu diffyg cydraddoldeb o ran iechyd. Maen 
nhw'n fwy tebygol na phobl eraill o ddioddef iechyd gwaeth gan sgorio eu hiechyd eu 
hunain yn waeth; a gwaeth iechyd corfforol; trallod seicolegol; neu aml-forbidrwydd. 
Mae ffactorau risg ymddygiadol yn fwy cyffredin fel diet gwael, diffyg ymarfer corff, 
ysmygu, goryfed a gwrthod cyrchu gwasanaethau iechyd.  

Maen nhw'n llai tebygol o gael eu cyflogi am 16 awr neu fwy yr wythnos; byw mewn 
cymdogaeth o ansawdd uchel neu deimlo'n ddiogel y tu allan yn y tywyllwch. Maen 
nhw'n fwy tebygol o brofi caledi ariannol; ynysu cymdeithasol; cael eu bygwth; trais 
gwirioneddol neu ddioddef trosedd casineb.  
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8.2 Proffil Demograffig  

Mae canlyniadau o gofrestr Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau (QOF) 2019-2020 yn 
dangos bod tua 0.5% o bobl ag anableddau dysgu yn rhanbarth Gorllewin Cymru. 
Mae'r ganran yr un peth â'r un a gofnodwyd ar gyfer Cymru gyfan.  

Ar lefel awdurdod lleol, mae'r achosion yn uwch yn Sir Gaerfyrddin (0.6%) o gymharu 
â Sir Benfro (0.5%) ac ar ei isaf yng Ngheredigion (0.4%). Mae'r gofrestr QOF yn 
seiliedig ar ddata a gasglwyd gan awdurdodau lleol sy'n cyflwyno niferoedd yr holl 
bobl y nodwyd bod ganddynt anabledd dysgu sy'n hysbys i'r awdurdod ar hyn o bryd 
ac sydd wedi'u cynnwys ar gofrestr cofnodion at ddiben cynllunio neu ddarparu 
gwasanaethau. Gall y gofrestr o ddata Pobl ag Anableddau Dysgu fod yn amcangyfrif 
rhy isel gan mai proses wirfoddol yw cofrestru ac nid yw'n cyfrif am bobl heb 
ddiagnosis.  

8.2.1 Plant a Phobl Ifanc 

Ar hyn o bryd, rhagwelir mai cyfanswm nifer y plant a phobl ifanc ag anabledd dysgu 

(0-17 oed) yng ngorllewin Cymru fydd 2,978 yn 2021. Mae disgwyl i gyfanswm nifer 

y plant ag anabledd dysgu aros yn gyson dros y 10 mlynedd nesaf (gweler Ffigur 38 

Atodiad 8C ar gyfer pob categori o ddifrifoldeb. Y rhagfynegiad presennol o nifer y 

plant a phobl ifanc (0-17 oed) ag anabledd dysgu ym mhob un o’r Awdurdodau Lleol 

yw:  

• Anabledd Dysgu Cymedrol: Roedd 1,206 yn Sir Gaerfyrddin, 770 yn Sir Benfro 
a 395 yng Ngheredigion  

• Anabledd Dysgu Difrifol: Roedd 241 yn Sir Gaerfyrddin, 154 yn Sir Benfro a 79 
yng Ngheredigion  

• Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog: Roedd 68 yn Sir Gaerfyrddin, 43 yn Sir 
Benfro a 22 yng Ngheredigion 

 

8.2.2 Oedolion  

Mae amcangyfrif presennol o nifer y bobl (rhwng 17 a 65 oed) ag anabledd dysgu yng 

ngorllewin Cymru yn cael ei ddarparu gan bobl sy'n hawlio cymorth ariannol yng 

Ngorllewin Cymru trwy Daliadau Annibyniaeth Personol (PIP) a Lwfans Byw i'r Anabl.   

Nifer y bobl sy’n hawlio Taliad Annibyniaeth Personol ym mis Tachwedd 2020 yw 2,264 

(1,160 yn Sir Gaerfyrddin, 770 yn Sir Benfro a 334 yng Ngheredigion). Mae Ffigur 17 

yn dangos cynnydd cyson, dros y 5 mlynedd diwethaf, yn y nifer hwnnw sy'n cyd-fynd 

â gostyngiad sylweddol yn nifer y ceisiadau am Lwfans Byw i'r Anabl. O fis Tachwedd 

2020 dim ond 162 o oedolion (17 i 65 oed) sydd â hawl i gael Lwfans Byw i'r Anabl 

(42 yn Sir Gaerfyrddin, 49 yn Sir Benfro a 71 yng Ngheredigion).  

Bu cynnydd cyson hefyd yn nifer y bobl ag anableddau dysgu 65+ oed sy’n hawlio 

taliadau annibyniaeth personol, gan gynyddu i 94 [Tachwedd 2020] (52 yn Sir 

Gaerfyrddin, 28 yn Sir Benfro ac 14 yng Ngheredigion). Roedd hyn yn cyd-daro â 

gostyngiad mewn hawliadau am Lwfans Byw i’r Anabl ymhlith pobl dros 65 oed i ddim 

ond 68 (34 yn Sir Gaerfyrddin, 16 yn Sir Benfro a 18 yng Ngheredigion).  
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Ffigur 17: Nifer yr oedolion (16 i 64 oed) sy’n hawlio Taliadau Annibyniaeth Personol yng Ngorllewin 

Cymru [data a gasglwyd gan yr adran gwaith a phensiwn, https://stat-xplore.dwp.gov.uk] 

 
8.2.3 Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) 

Ystyriaeth bwysig wrth gynllunio ar gyfer gofal a darpariaeth i bobl ag anableddau 
dysgu yw’r rhai sydd â’r anghenion mwyaf. Yn y boblogaeth gyffredinol, mae 0.05 o 
bob 1,000 ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog.  
 
Oherwydd datblygiadau meddygol, mae disgwyl i gyfanswm nifer y plant ac oedolion 
ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog gynyddu tua 1.8% bob blwyddyn. Byddai’r 
amcangyfrif hwn yn arwain at ffigwr o 77 o bobl ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog 
yn Sir Gaerfyrddin, 32 yng Ngheredigion a 51 yn Sir Benfro yn 2021. O fewn dalgylch 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda, y dybiaeth yw bod y ffigur tua 160.  
 
8.2.4 Lleoliadau a Darpariaeth  

Un o’r heriau allweddol wrth gefnogi Pobl ag Anabledd Dysgu yw darparu llety diogel 

â chymorth sy’n berthnasol i’w cyfnod bywyd a’u hanghenion gofal. Wrth iddynt bontio 

i fyd oedolion, dylai'r dewis o lety adlewyrchu eu hanghenion newidiol, gan hyrwyddo 

annibyniaeth lle bynnag y bo'n bosibl ac yn briodol.  

Mae'r rhan fwyaf o Bobl ag Anabledd Dysgu yn byw gyda'u teuluoedd. Dangosir hyn 

yn Ffigur 18 sy'n cyfleu'r dadansoddiad o'r math o lety ar gyfer 1,854 o bobl sy'n 

byw yng Ngorllewin Cymru.  
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Ffigur 18: Lleoliadau ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu yng Ngorllewin Cymru  

[data a gasglwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, https://statswales.gov.wales]  

8.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

I ddarparu asesiad o’r gwasanaethau presennol a phennu’r bylchau a’r meysydd i’w 

gwella, ymgymerwyd â nifer o ymgysylltiadau, trwy gyfweliadau a gweithdai a oedd 

yn casglu barn Pobl ag Anabledd Dysgu a’r rhai sy’n darparu eu gofal. Mae'r grwpiau 

hyn yn cynnwys:  

• Defnyddwyr Gwasanaethau: Fe ymgysylltwyd â'r gymuned Anableddau Dysgu  
trwy weithdai ac ymatebion gan aelodau o'r Dream Team. Mae'r Dream Team 
yn bennaf yn cynnwys pobl ag Anableddau Dysgu cymedrol ac yn tueddu i 
fod yn fwy annibynnol. Yn ogystal, gwahoddwyd rhieni a gofalwyr sy’n 
ymwneud â chymorth a gofalu am bobl ag anableddau dysgu ag anghenion 
mwy cymhleth i roi eu barn ar eu rhan.  
 

• Darparwyr gwasanaeth: Barn o ystod o wahanol arbenigeddau, 
gwasanaethau, a chyrff comisiynu ar draws y tri awdurdod lleol  
 

Mae gweithgarwch ymgysylltu â Phobl ag Anableddau Dysgu a’r rhai sy’n darparu gofal 

a chymorth wedi dangos, er bod cryn dipyn o waith i’w wneud, bod gwersi a ddysgwyd 

o’r Asesiad Anghenion Poblogaeth blaenorol yn 2017 wedi arwain at sawl gwelliant a 

datblygiad yn y dull o gefnogi Pobl ag Anableddau Dysgu, sy’n cynnwys datblygu a 

gweithredu y Siarter Anableddau Dysgu a gwaith y Dream Team.  

 

 

8.4     Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol  

Mae ystod o wasanaethau gofal a chymorth ar waith ar draws y rhanbarth i gefnogi 

oedolion ag anableddau dysgu i fyw bywydau boddhaus yn y gymuned, a grynhoir yn 

Atodiad 8B.  
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Mae cynnydd amlwg yn nifer y bobl ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog a chynnydd 

mewn achosion cymhleth. Bydd hyn yn gofyn am ddull amlasiantaethol ar draws 

Gorllewin Cymru i fynd i'r afael â'r mater.  

8.5 Bylchau a Meysydd i'w Gwella 

Ymdrinnir â’r prif fylchau ac anghenion a nodir yn y bennod gan 6 phrif thema, y mae 

rhai ohonynt hefyd yn gyffredin i grwpiau poblogaeth eraill:  

 

• Gwell Cyfathrebu  
• Gwell Mynediad, Cefnogaeth a Chynllunio o ran Gofal Pobl  
• Gwell Hyfforddiant ac Addysg i Bawb  
• Newidiadau i'r modd y rheolir Lleoliadau a Llety  
• Gwella'r modd y Rheolir y Pontio rhwng Gwasanaethau ac Arbenigeddau  

• Gwell Gwasanaethau ac Addysg i Blant a Phobl Ifanc ag Anableddau Dysgu 
a'u teuluoedd  

 

8.5.1 Plant a Phobl Ifanc   

Cafodd y meysydd canlynol eu nodi o ran gwasanaethau a darpariaeth ar gyfer plant 

a phobl ifanc ag anableddau dysgu. Roedd y rhain yn cynnwys: 

 

• Angen canolbwyntio ar blant ag anabledd dysgu i sicrhau eu bod yn cael y 
cymorth sydd ei angen  

• Gweithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol  
• Angen darparu hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol i ofalwyr maeth sy'n 

gofalu am blant ag anableddau dysgu.  
• Sicrhau bod rhieni plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu yn gallu cael 

mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth os oes angen.  
• Mae angen strategaeth gyffredinol a chysylltiadau gwell rhwng iechyd, 

addysg, gofal cymdeithasol plant ac oedolion i sicrhau bod ffordd 
gydgysylltiedig o ddiwallu anghenion gofal a chymorth plant a phobl ifanc.  

 

8.6   Effaith pandemig COVID-19  

Mae Coronafeirws wedi cael effaith ddwys barhaus ar Bobl ag Anableddau Dysgu yng 

Nghymru. Yn ôl Cam 2 astudiaeth Anabledd Cymru 2021, yn ystod y pandemig talodd 

bron i 30% o Bobl ag Anableddau Dysgu am wasanaeth taliad uniongyrchol nad 

oeddent yn ei dderbyn ac roedd gan tua 70% o Bobl ag Anabledd Dysgu gyfyngiadau 

ar ymwelwyr [1]. Mae Pobl ag Anableddau Dysgu yn dibynnu ar gysylltiad â'u meddyg 

teulu, nyrs gymunedol neu anabledd dysgu a/neu weithiwr cymdeithasol i gynnal eu 

hiechyd a'u llesiant. Yn ystod y pandemig, cafodd Pobl ag Anableddau Dysgu fwy o 

anhawster i gael mynediad at feddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol a 

gwasanaethau dydd / cymunedol, gan arwain at fwy o ynysu cymdeithasol, effaith 

negyddol ar eu hiechyd meddwl, iechyd a llesiant cyffredinol a mwy o straen ar eu 

gofalwyr a’u rhwydwaith cymorth.  
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Dengys adroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021 gan Welliant Cymru, fod 

Pobl ag Anableddau Dysgu yng Nghymru 3 i 6 gwaith yn fwy tebygol o farw o’r 

Coronafeirws na gweddill y boblogaeth, oherwydd anghydraddoldebau iechyd 

cynhenid.  

 

Mae’r pandemig wedi effeithio ar y gwaith o weithredu’r gwelliannau parhaus sydd 

wedi’u cynllunio ar gyfer gwasanaethau Anableddau Dysgu yn y rhanbarth, gan 

gynnwys rhaglen gyfeillio rhwng Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog ac aelodau’r 

Dream Team.  

8.7   Argymhellion 
 

Dylai gwelliannau parhaus mewn gofal a chymorth gynnwys datblygu cyfres 

gynhwysfawr o safonau a gyd-gynhyrchwyd gan Bobl ag Anableddau Dysgu ac a 

fabwysiadwyd gan gomisiynwyr a holl ddarparwyr gwasanaethau Anableddau Dysgu. 

Dylai hyn fod yn sylfaen i arloesi wrth ddylunio a darparu'r canlynol:  

• Llety hygyrch yn y gymuned sy'n hybu annibyniaeth  
• Gofal priodol i Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog  

• Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu a sut i gefnogi Pobl ag Anableddau 
Dysgu ac Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog  

• Cyfathrebu â Phobl ag Anableddau Dysgu a rhwng gwasanaethau gofal a 
chymorth ac ar eu rhan.  

• Dulliau amlddisgyblaethol o ddarparu gofal a chymorth  

• Cymorth i drosglwyddo i wasanaethau ar gyfer plant ac oedolion  
• Mynediad at ofal iechyd sylfaenol ac eilaidd, gwasanaethau dydd a gofal 

seibiant  
 

Cyfeiriadau:  

[1] https://www.ldw.org.uk/project/covid19-learning-disability-study/  

 

“Mae'r adroddiad hwn yn ddarn hanfodol o waith parhaus i dynnu sylw at yr 

anghydraddoldebau iechyd yr ydym yn eu canfod yn aml ymhlith pobl ag anableddau 

dysgu. Mae'r adroddiad hwn yn hanfodol bwysig i gynnal y ffocws ar wella bywydau pobl 

ag anableddau dysgu heddiw ac yn y dyfodol.”  

Dr Rachel Ann Jones, Arweinydd rhaglen Anableddau Dysgu yn Gwelliant Cymru  

Am ddeddfwriaeth a rheoliadau presennol gweler Atodiad 8A.   

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 8B.  

I gael data ychwanegol gweler Atodiad 8C.  
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9. Awtistiaeth  

9.1 Cyflwyniad 

Mae Awtistiaeth yn anhwylder datblygiadol sy'n effeithio ar y modd y mae person yn 

cyfathrebu â phobl eraill a'r byd o'u cwmpas ynghyd â'r modd y maent yn cyd-dynnu 

â hwy.     Er bod awtistiaeth yn fwy cyffredin ymhlith pobl ag anableddau dysgu (mae 

40% o'r bobl ag anabledd dysgu wedi cael diagnosis deuol o awtistiaeth), ni ddylid 

drysu rhwng awtistiaeth ag anabledd dysgu. 

Mae'r term 'pobl awtistig' yn hytrach na 'phobl ag awtistiaeth' yn adlewyrchu'r 

dewisiadau iaith a fynegwyd gan bobl awtistig.   Mae'r term 'pobl' yn cyfeirio at blant, 

pobl ifanc ac oedolion. Defnyddir yr iaith hon drwy gydol y bennod hon.  

Mae amcangyfrifon o nifer yr achosion o anhwylderau'r sbectrwm awtistiaeth yn 

awgrymu cyfraddau o tua 1% yn y boblogaeth gyffredinol, ond mae llawer o ddadlau 

a'r awgrym yw nad yw pob unigolyn yn cael ei adnabod (Brugha et al., 2011, 2016; 

Chiarotti a Venerosi, 2020; Fombonne et al., 2021; Lyall et al., 2017) [1][2][3][4][5].  

Mae gwasanaethau newydd ar gyfer diagnosis oedolion wedi'u sefydlu ledled Cymru 
ar adeg o ymwybyddiaeth gynyddol o'r sbectrwm o brofiadau awtistiaeth; ond tan yn 
ddiweddar nid oes unrhyw astudiaethau wedi archwilio nifer yr achosion o awtistiaeth 
ymhlith oedolion yng Nghymru 

Bydd cyfraddau diagnosis uwch a mwy o achosion o awtistiaeth yn y gymuned yn 

golygu y bydd angen rhagor o gyllid ar gyfer gwasanaethau arbenigol i alluogi oedolion 

awtistig i gael unrhyw gymorth y mae angen arnynt. Fel dull amgen i Fil Awtistiaeth ar 

wahân, datblygodd Llywodraeth Cymru Gôd Ymarfer ar gyfer Awtistiaeth sy'n amlygu 

ac yn atgyfnerthu dyletswyddau presennol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf y GIG (Cymru) 2006 mewn perthynas â phobl awtistig. 

9.2 Proffil Demograffig 

Mae amcangyfrifon yn awgrymu y bydd 1 o bob 100 o bobl mewn poblogaeth yn cael 
diagnosis o Awtistiaeth. Byddai hyn yn golygu bod tua 4000 o bobl awtistig yng 
Ngorllewin Cymru (tua 2000 yn Sir Gaerfyrddin, 1500 yn Sir Benfro a 750 yng 
Ngheredigion).  

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gadw data yn ôl y categori Anghenion Addysgol 
Arbennig (AAA). Yn 2020-21 roedd 945 o blant yng Ngorllewin Cymru yn y categori 
Awtistiaeth. Roedd 375 yn Sir Gaerfyrddin, 420 yn Sir Benfro a 150 yng Ngheredigion.      

Fodd bynnag, mae'r amcangyfrifon hyn yn debygol o fod yn llai na nifer yr achosion 

yng Ngorllewin Cymru go iawn. Ar hyn o bryd mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

yn nodi bod 1100 o oedolion ar y rhestr aros i gael eu hasesu am ddiagnosis 

awtistiaeth a 1800 o blant.  

9.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

Ers yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn 2017, mae anghenion pobl awtistig wedi 
cael eu cydnabod fel gofyniad ar wahân i Anableddau Dysgu. Mae'r gydnabyddiaeth 
hon o anghenion pobl awtistig, boed yn blant neu'n oedolion, hefyd yn cael ei 
hadlewyrchu yng Nghôd Ymarfer Awtistiaeth Llywodraeth Cymru. 
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Mae'r Côd Ymarfer yn nodi'r hyn y gall pobl awtistig, eu rhieni a'u gofalwyr ei ddisgwyl 
gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
addasu'r ffordd rydym yn trefnu cymdeithas i fod yn fwy ymwybodol o niwroamrywiaeth 
ac yn fwy derbyngar ohono. 

Mae'r Côd Ymarfer yn cydnabod, er bod gan rai pobl awtistig anabledd dysgu neu 

salwch meddwl fel cyflwr cydafiachedd, na fydd angen cyngor, cymorth na 

chefnogaeth benodol ar lawer ohonynt, ond ar adegau eraill bydd dal angen iddynt 

gael y rhain. 

9.4 Yr anghenion gofal ar hyn o bryd ac yn y dyfodol 

Ym mis Mawrth 2016, yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r 
Sbectrwm Awtistig ar ei newydd wedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n 
ariannu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (IAS) cenedlaethol newydd. 

Yna sefydlwyd Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru (WWIAS) yn 
2019. Mae hwn yn wasanaeth ar y cyd a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol Gorllewin Cymru.     

Datblygwyd y gwasanaeth ledled Cymru ar ôl ymgynghori â phobl awtistig, gofalwyr a 
gweithwyr proffesiynol a oedd wedi tynnu sylw at y diffyg cymorth sydd ar gael i bobl 
awtistig nad oeddynt yn bodloni'r meini prawf ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl 
ac anableddau dysgu.   

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru yn cynnig asesiad 

diagnostig o awtistiaeth i oedolion nad ydynt yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ar 

gyfer gwasanaethau statudol megis gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd a/neu 

wasanaethau anableddau dysgu. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnig amrywiaeth o 

gymorth i bobl awtistig a'u teuluoedd, gan gynnwys gofalwyr, a chyngor i weithwyr 

proffesiynol.   

Yn 20-2021:  

• Cafodd y gwasanaeth 420 o atgyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig ac roedd 
41% o'r rhain yn hunanatgyfeiriadau gan oedolion 

• Gwnaethpwyd 1944 o ryngweithiadau ag oedolion awtistig 

• Roedd 68% o'r atgyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig yn gofyn am 
asesiadau diagnostig o awtistiaeth ac roedd 32% yn gofyn am gymorth 

• Cafodd 118 o oedolion asesiadau diagnostig llawn  

• Gwnaethpwyd 109 o ryngweithiadau â rhieni/gofalwyr 

• Gwnaethpwyd 38 o atgyfeiriadau i'r gwasanaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr. 
Gweithwyr proffesiynol wnaeth 21% o'r rhain ac roedd 79% yn 
hunanatgyfeiriadau 

• Gwnaethpwyd 1061 o ryngweithiadau â gweithwyr proffesiynol 

• Gwnaethpwyd 280 o gysylltiadau newydd â gweithwyr proffesiynol 
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9.5 Bylchau a meysydd I’w gwella 

• Cafodd y gwasanaeth 420 o atgyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig ac roedd 
41% o'r rhain yn hunanatgyfeiriadau gan oedolion 

• Gwnaethpwyd 1944 o ryngweithiadau ag oedolion awtistig 

• Roedd 68% o'r atgyfeiriadau ar gyfer oedolion awtistig yn gofyn am 
asesiadau diagnostig o awtistiaeth ac roedd 32% yn gofyn am gymorth 

• Cafodd 118 o oedolion asesiadau diagnostig llawn  

• Gwnaethpwyd 109  o ryngweithiadau â rhieni/gofalwyr 

• Gwnaethpwyd 38 o atgyfeiriadau i'r gwasanaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr. 
Gweithwyr proffesiynol wnaeth 21% o'r rhain ac roedd 79% yn 
hunanatgyfeiriadau 

• Gwnaethpwyd 1061 o ryngweithiadau â gweithwyr proffesiynol 

• Gwnaethpwyd 280 o gysylltiadau newydd â gweithwyr proffesiynol 

     

 

Ffigure 19: Diagram yn dangos rôl yr Hyrwyddwr Awtistiaeth wrth gasglu a rhannu gwybodaeth i 

hysbysu'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (Llywodraeth Cymru, 2021) 
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Mae ymgysylltu drwy'r grwpiau strategol wedi ein galluogi i fyfyrio ar yr hyn sy'n 
bwysig i bobl awtistig yng Ngorllewin Cymru gan gynnwys yr effaith y cafodd 
pandemig COVID-19 ar eu llesiant a'u hanghenion gofal a chymorth.     

Yn ogystal, cynhaliwyd cyfarfod rhithwir gyda 10 o rieni plant a phobl ifanc ag 
anghenion cymhleth, gan gynnwys awtistiaeth.  

 

9.6 Effaith y pandemig COVID-19 

 
Mae'r pandemig wedi effeithio ar y gofal a'r cymorth sydd ar gael i bobl awtistig 
oherwydd i lawer o wasanaethau cymorth gael eu gohirio. Yn ogystal, bydd yr 
ansicrwydd a'r newidiadau mynych i'r drefn a'r rheolau, mewn rhai achosion, wedi cael 
effaith sylweddol ar iechyd meddwl a llesiant pobl. Mae hyn wedi rhoi mwy o bwysau 
ar aelodau o'r teulu a gofalwyr.  
 
I bobl awtistig, mae ailddechrau ac ailintegreiddio i weithgareddau megis addysg yn 
dilyn cyfnodau hir o gyfyngiadau symud hefyd wedi cyflwyno heriau sylweddol.  
 

9.7 Argymhellion 

Mae'r themâu cyffredinol a'r argymhellion ar gyfer gwella, a gasglwyd yn ein 

digwyddiadau, yn cynnwys y canlynol:  

 

• Yr angen i wella amseroedd aros ar gyfer diagnosis a chyfraddau diagnosis ar 

gyfer plant ac oedolion 

 

• Gwella mynediad at wybodaeth a chyngor i bobl awtistig a'u teuluoedd, gan 

gynnwys y strategaeth awtistiaeth a'r gwasanaethau cymorth cysylltiedig sydd 

ar gael yng Ngorllewin Cymru  

 

• Gwella ymwybyddiaeth o Awtistiaeth a Chyflyrau'r Sbectrwm Awtistig ar draws 

iechyd, gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg a'r holl wasanaethau 

cyhoeddus 

 

• Mwy o bwyslais ar ymgysylltu â defnyddwyr a chyd-gynhyrchu wrth ddatblygu 

gwasanaethau 

 

• Gwella'r broses bontio ar gyfer Pobl Ifanc Awtistig pan fyddant yn gadael yr 

ysgol  

 

• Cynyddu cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli, profiad gwaith, cyfleoedd cyflogaeth 

a rhwydweithio i bobl awtistig 
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I weld y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau cyfredol gweler Atodiad 9A   

I weld y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 9B   

I gael gweld data ychwanegol gweler Atodiad 9C   
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10. Plant a Phobl Ifanc   

10.1 Cyflwyniad 

Gall Plant a Phobl Ifanc gael eu rhannu’n dri chategori:  

• Hyd at 18 oed  
 

• Hyd at 21 oed os ydynt mewn gofal 
 

• Hyd at 25 oed os ydynt mewn gofal ac yn dal i fod mewn addysg  

 

10.2 Proffil Demograffig 

• Mae dros 82,000 o blant a phobl ifanc (0-19) yn Rhanbarth Gorllewin Cymru 
(StatsCymru), sef tua 22.2% o’r boblogaeth 

• Disgwylir i nifer y bobl ifanc aros yn gymharol sefydlog dros y 15 mlynedd 
nesaf  

• Mae gan y rhanbarth nifer is o Blant sy'n Derbyn Gofal na'r cyfartaledd 
cenedlaethol  

• Mae ystod eang o anghenion gofal a chymorth, o anghenion cyffredinol i 
ymyrraeth gynnar, anghenion lluosog ac ymyrraeth unioni  

• Mae'r tri awdurdod lleol ar hyn o bryd yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol ar 
gyfer nifer y bobl ifanc fel canran o'r boblogaeth  

• Mae rhagamcanion ar gyfer 2043 yn dangos y bydd pobl ifanc 0-15 oed yn 
cyfrif am 16.54% o’r boblogaeth genedlaethol, ond dim ond 16.22% o 
boblogaeth Sir Gaerfyrddin, 14.67% o boblogaeth Sir Benfro, a 13.64% o 
boblogaeth Ceredigion fydd yn cyfrif am y boblogaeth rhwng 0-15 oed  

• Yn 2020 amcangyfrifwyd bod 6,105 o blant a phobl ifanc â salwch/anabledd 

hirdymor yng Ngorllewin Cymru – 3,105 yn Sir Gaerfyrddin, 1,983 yn Sir 

Benfro, a 1,017 yng Ngheredigion; mae rhagamcanion ar gyfer 2043 yn 

dangos gostyngiad i 5,652, gyda 2,986 yn Sir Gaerfyrddin, 1,784 yn Sir 

Benfro, ac 882 yng Ngheredigion  
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Ffigur 20: Nifer y plant sy’n derbyn gofal yng Ngorllewin Cymru 2017-2021 (Llywodraeth Cymru) 

 

Awdurdod Lleol  Plant ag 
Anabledd 

Plant heb 
Anabledd 

Pob Plentyn sy’n 
derbyn gofal a 

chymorth  

Ceredigion  195 220 410 

Sir Benfro 65 230 295 

Sir Gaerfyrddin 145 435 580 
 

Tabl 3: Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol ac anabledd (StatsCymru) 

 

 Sir Gaerfyrddin Ceredigion Sir Benfro 

 

Cyflwyn
wyd 

Derbyni
wyd  

Cyflwyn
wyd 

Cyflwyn
wyd 

Derbyni
wyd  

Cyflwyn
wyd 

2017-
2018 999 638 308 218 646 445 

2018-
2019 1267 826 352 252 773 497 

2019-
2020 1268 937 362 273 775 559 

2020-
2021 1178 826 342 249 632 449 

2021-
2022 1463 1016 455 324 820 546 

 
Tabl 4: Atgyfeiriadau a gyflwynwyd ac a dderbyniwyd i S-CAMHS (CAMHS)  
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Ffigur 21: Nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ffigur 22: Poblogaeth sy'n defnyddio gwasanaethau anstatudol / statudol yng Ngorllewin Cymru   

 

10.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

Mae ystod eang o anghenion gofal a chymorth ar gyfer plant a theuluoedd, o 

anghenion cyffredinol i ymyrraeth gynnar, anghenion lluosog ac ymyrraeth unioni. 

Bydd angen gwahanol lefelau o ofal a chymorth ar blant a theuluoedd yn dibynnu ar 

eu hanghenion a’u cryfderau. Yng Ngorllewin Cymru rydym wedi datblygu Fframwaith 

‘Y Cymorth Cywir ar yr Amser Cywir’ sy’n manylu ar y gofal a’r cymorth sydd ar gael 

ym mhob ardal. Mae’r ddogfen hefyd yn darparu canllawiau ar drothwyon anghenion 
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gan gydnabod y gall sefyllfaoedd ac amgylchiadau plant amrywio ar draws y sbectrwm 

anghenion a dylid defnyddio barn broffesiynol bob amser mewn partneriaeth â’r teulu. 

10.4 Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Presennol ac yn y 

Dyfodol 

Fel yr amlinellwyd yn Atodiad 10B, mae ystod a lefel y gofal a’r cymorth sy'n cael eu 

darparu ar hyn o bryd yn cynnig ystod o ymyriadau ar lefelau amrywiol o ddwysedd, 

gyda’r nod o atal hynny rhag dwysáu i ymyriadau mwy cyfyngol a sicrhau canlyniadau 

cadarnhaol i blant a phobl ifanc.  

10.5 Bylchau a Meysydd i'w Gwella 

Gellir gwella sawl maes ymhellach. Mae’r rhain wedi’u nodi isod yn erbyn egwyddorion 

craidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

10.5.1 Llais a rheolaeth 

-  Gwella prosesau asesu a chynllunio gofal i sicrhau bod gan blant, pobl ifanc 
a’u teuluoedd lais mewn perthynas â’r hyn sy’n bwysig iddynt a’r cymorth 
sydd ei angen arnynt.  

 

10.5.2 Atal ac ymyrraeth gynnar 

 

- Parhau i gryfhau’r ffocws ar atal ar draws yr ystod o wasanaethau, i feithrin 
gwytnwch plant, pobl ifanc a theuluoedd, lleihau dibyniaeth ar wasanaethau 
statudol a hwyluso dad-ddwysáu o gymorth dwys lle bo’n briodol.. 

10.5.3 Llesiant  

 

- Lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol sy’n symud lleoliad 
a lleihau’r ddibyniaeth ar ofal preswyl.   

- Gwella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn gynnar, gan atal yr angen 
i atgyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS).  

- Gwella cynllunio ar y cyd rhwng CAMHS a gwasanaethau anabledd dysgu i 
sicrhau darpariaeth gwasanaeth deg i blant â chyflyrau niwroddatblygiadol.  

10.5.4 Cydgynhyrchu 

 

- Gwella cyfleoedd ymgysylltu â Phlant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd i sicrhau bod 
eu llais yn cael ei glywed a bod gwasanaethau’n cael eu cynllunio gyda nhw 
mewn golwg.  

10.5.5 Cydweithredu, partneriaeth ac integreiddio 

- Datblygu methodoleg gyson megis Signs of Safety i ategu gofal a chymorth 
ledled y rhanbarth.  

- Datblygu fframwaith perfformiad cyson sy’n seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer 
gwasanaethau plant a phobl ifanc ledled y rhanbarth.  
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- Datblygu cysylltiadau rhwng Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd a 
gwasanaethau eraill yn y Cyngor megis gofal i oedolion a thai yn ogystal â 
gwasanaethau yn y gymuned, i helpu teuluoedd i fod yn fwy annibynnol a’u 
galluogi i weithredu'n effeithiol yn eu cymunedau.  

- Ad-drefnu prosesau comisiynu ar gyfer pecynnau gofal a chymorth cost uchel, 
nifer isel i blant ag anghenion cymhleth er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau a 
gwella effeithlonrwydd ariannol.  

- Ymgorffori fframwaith NYTH (rhoi Nerth, Ymddiried, Tyfu’n ddiogel a Hybu), 
gan ddod â gwasanaethau ynghyd i gefnogi iechyd meddwl plant a phobl ifanc 
ar bob cyfle. 

Dylid achub ar gyfleoedd i ddatblygu’r meysydd hyn mewn partneriaeth ar draws y 

rhanbarth, a thrwy hynny sicrhau cysondeb yn y ddarpariaeth a galluogi dull 

‘unwaith i orllewin Cymru’ lle bynnag y bo modd.  

10.6 Effaith y pandemig COVID-19 

Mae’r pandemig coronafeirws (Covid-19) wedi dod â heriau newydd ac anodd i bawb. 

Mae llawer o aelwydydd wedi cael eu rhoi dan straen neu wedi wynebu adfyd 

oherwydd effaith gymdeithasol, seicolegol ac economaidd y cyfyngiadau symud.  

Mae gwasanaethau wedi gwneud pob dim o fewn eu gallu yn wyneb amgylchiadau 

anodd, ond mae’n debygol y bydd plant wedi dioddef niwed yn ystod y cyfnod hwn na 

fydd wedi’i nodi gan weithwyr proffesiynol.  

Mae darparu amser a lle i wrando'n uniongyrchol ar blant yn rhan annatod o system 

sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac mae'n hyrwyddo arfer diogelu da. Mae'r 

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant wedi cynnal cyswllt wyneb yn wyneb ar gyfer 

plant y gwyddys eu bod mewn perygl. Fodd bynnag, dim ond trwy fideo, ffôn neu ar-

lein y bydd llawer o blant wedi cael cyswllt rhithwir gyda gwasanaethau o'u cartref 

gydag aelodau o'r teulu yn bresennol. Mae hyn yn debygol o fod wedi effeithio ar y 

cyfleoedd i ymarferwyr nodi cam-drin ac i blant ddatgelu niwed. Er bod llawer o 

ymarferwyr yn brofiadol iawn ym maes arferion diogelu, efallai na fydd eraill yn teimlo 

mor hyderus yn y maes hwn.  

10.7 Argymhellion 

• Parhau i ddatblygu polisïau ac arferion sy’n cydnabod pwysigrwydd y teulu 

mewn prosesau gwneud penderfyniadau.  

• Datblygu ‘Protocol Rhannu Gwybodaeth’ a system rheoli achosion integredig 
sy’n cynorthwyo gweithwyr proffesiynol i gynnal a rhannu cofnodion ac 
adroddiadau i gefnogi’r “dull Dim Drws Anghywir”.  

• Adeiladu ar lwyddiant modelau siop un-stop o gymorth i deuluoedd yn y 
gymuned fel Dechrau’n Deg.  

• Gwella cymorth wedi'i dargedu i deuluoedd sydd â phlant anabl.  

• Sicrhau bod digon o Weithwyr Cymorth i Deuluoedd ar gael.  
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Am ddeddfwriaeth a rheoliadau presennol gweler Atodiad 10A  

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth presennol gweler Atodiad 10B  

Am ddata ychwanegol gweler Atodiad 10C  
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11. Iechyd Meddwl 

11.1 Cyflwyniad 

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, diffinnir iechyd meddwl fel "cyflwr o lesiant ble mae'r 

unigolyn yn sylweddoli beth yw ei allu ei hun, yn gallu dygymod â straen arferol bywyd, 

yn gallu gweithio mewn modd cynhyrchiol a buddiol ac yn gallu gwneud cyfraniad tuag 

at ei gymuned".[1] 

Mae ein hiechyd meddwl yn effeithio ar y ffordd yr ydym ni'n meddwl, yn teimlo ac yn 

gweithredu. Gall agwedd iach leihau dwyster a hyd afiechydon, tra gall iechyd meddwl 

gwael gael yr effaith i'r gwrthwyneb. Dangoswyd bod iselder a'i symptomau yn 

ffactorau risg mawr yn natblygiad clefyd coronaidd y galon a marwolaeth ar ôl 

cnawdnychiad myocardiaidd. Yn gyffredinol mae salwch meddwl yn cyfeirio at gyflyrau 

sy'n effeithio ar wybyddiaeth, emosiwn ac ymddygiad. Mae nifer o ffactorau'n cyfrannu 

at broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys: 

• Ffactorau biolegol, megis genynnau neu gemeg yr ymennydd 
• Profiadau bywyd, megis trawma neu gamdriniaeth 
• Hanes teuluol o broblemau iechyd meddwl [3] 

 

11.1.1 Dosbarthiad Iechyd Meddwl 

Mae yna lawer o wahanol anhwylderau iechyd meddwl, ac yn gyffredinol cânt eu 

nodweddu gan gyfuniad o feddyliau annormal, canfyddiadau, emosiynau, 

ymddygiadau neu berthynas ag eraill. Mae gwahanol anhwylderau iechyd meddwl yn 

cynnwys iselder, anhwylder deubegynol, sgitsoffrenia a mathau eraill o seicosis. [4]; 

[5] 

11.1.2 Ffeithiau ac anghydraddoldebau iechyd sy'n gysylltiedig ag Iechyd 

Meddwl 

Mae stigma ynghylch salwch meddwl yn gyffredin. Gellir diffinio hyn fel ffurfio 

stereoteipiau neu ddisgwyliadau negyddol ynghylch hunaniaeth unigolyn sydd â 

salwch meddwl. Gall yr ystrydebau hyn a'r disgwyliadau negyddol arwain at ragfarn 

ac ymddygiad gwahaniaethol. Gall stigma hefyd ddylanwadu ar benderfyniadau pobl 

ynglŷn â'u hiechyd, gan achosi iddynt o bosibl guddio materion sy'n ymwneud â'u 

hiechyd meddwl yn hytrach na gofyn am help [6]. Mae modd lleihau'r stigma trwy roi 

mwy o wybodaeth, addysg ac ymwybyddiaeth i'r cyhoedd ynghylch salwch meddwl. 

11.2                Proffil Demograffig 

Ystadegau yw'r rhain am iechyd meddwl yng Nghymru: 

 

• Mae 1 o bob 4 oedolyn yn cael problemau neu salwch iechyd meddwl ar 
ryw adeg yn eu bywydau 

• Mae 1 o bob 6 oedolyn yn profi symptomau ar unrhyw un adeg 
• Mae gan 1 o bob 10 plentyn rhwng 5 ac 16 oed broblem iechyd meddwl, 

ac mae gan lawer mwy broblemau ymddygiad  
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• Bydd tua 50% o'r bobl sy'n mynd ymlaen i gael problemau iechyd meddwl 
difrifol yn cael symptomau erbyn eu bod yn 14 oed, ac yn iau o lawer yn 
achos llawer ohonynt 

 

Fel y gwelir yn ffigur 23 isod, mae cyfanswm y bobl sydd wedi'u cofrestru ar y gofrestr 

Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau Iechyd Meddwl (QOF) wedi bod yn cynyddu yng 

Nghymru a rhanbarth Gorllewin Cymru o 2009 i 2019. Mae hyn yn awgrymu bod 

problemau iechyd meddwl yn broblem gynyddol ar draws Cymru. 

 

 
 

 
Ffigur 23: Cyfanswm nifer y cleifion ar y  

Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau Iechyd Meddwl (QOF) sydd wedi'u cofrestru gan Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda ac yng Nghymru 

 

 

11.2.1 Derbyniadau i Gyfleusterau Iechyd Meddwl gan y Bwrdd Iechyd 

Lleol 

Mae ffigur 24 isod yn dangos cyfanswm y derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl 

yng Nghymru a rhanbarth Gorllewin Cymru sy'n cwmpasu cyfnod o ddeng mlynedd 

rhwng 2010 a 2019. Mae nifer y derbyniadau wedi bod yn gostwng yn raddol yng 

Nghymru dros y 10 mlynedd diwethaf, o tua 11,000 yn 2010-11 i ychydig dros 8000 

yn 2018-19. Er y gostyngiad cyffredinol hwn yng Nghymru, mae'r niferoedd yng 

Ngorllewin Cymru wedi aros yn sefydlog, ac mewn gwirionedd wedi cynyddu rhwng 

2017 a 2019, gyda 768 o dderbyniadau yn 2016-17 a 902 yn 2018-19. 
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Ffigur 24: Cyfanswm y derbyniadau i gyfleusterau iechyd meddwl yng Nghymru a Gorllewin Cymru 

rhwng 2010 a 2019 

 

11.2.2  Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed Arbenigol 

(sCAMHS) - aros am Apwyntiad Cyntaf 
 

Mae amseroedd aros gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol ar gyfer plant a'r 

glasoed (sCAMHS) o dan 4 wythnos a thros 4 wythnos yng Nghymru a Gorllewin Cymru 

i'w gweld yn ffigyrau 25 a 26 isod. Mae amseroedd aros ar y llwybrau sCAMHS ar y 

cyfan wedi bod yn llai yng ngorllewin Cymru nag yng Nghymru yn ei chrynswth, gyda 

chyfran fwy o gleifion yng Nghymru yn gorfod aros dros 4 wythnos am y gwasanaeth 

hwn. Mae'n ymddangos bod yna gynnydd mawr yn nifer y cleifion sy'n gorfod aros 

mwy na 4 wythnos yng Nghymru tua diwedd 2020, gyda chynnydd llai i'w weld yng 

Ngorllewin Cymru, a allai fod yn gysylltiedig â'r pandemig COVID-19. 

 

 

11.2.3  Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol 

Mae cyfanswm yr atgyfeiriadau misol i wasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol 

lleol ar gyfer Cymru a Gorllewin Cymru i'w gweld yn ffigur 27 o Atodiad 11C .  

 

Mae'n ymddangos bod yna alw cynyddol am y gwasanaethau hyn o 2013 hyd at 2019 

yng Nghymru ac yng Ngorllewin Cymru. Cafwyd gostyngiad sydyn yn nifer yr 

atgyfeiriadau ar ddechrau 2020 a oedd yn cyd-fynd â dechrau'r achosion Covid. 

Gwelwyd y gostyngiad hwn yn rhanbarth Gorllewin Cymru ac ar draws Cymru gyfan. 

 

 

Fel y gwelir yn ffigur 28 o Atodiad 11C, mae cyfanswm y ganran o asesiadau 

Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol sy'n cael eu cynnal o fewn 28 diwrnod 

at ei gilydd yn uwch yng Ngorllewin Cymru nag yng Nghymru yn gyffredinol. 
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11.2.4 Y Newid a Ragfynegir yn Nifer yr Achosion o Anhwylder Meddwl  

Fel y dangosir yn ffigur 29 isod, tra rhagwelir yng Nghymru y bydd cynnydd cyffredinol 

yn nifer yr achosion o anhwylderau iechyd meddwl, yng Ngorllewin Cymru rhagwelir 

yn gyffredinol y bydd canran y bobl ag anhwylderau iechyd meddwl yn gostwng rhwng 

2020 a 2043. Er hyn y rhagwelir y bydd cynnydd mewn anhwylderau meddyliol 

cyffredin yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Ar y cyfan, rhagwelir y bydd cyfanswm y bobl 

yng Ngheredigion sy'n dioddef o anhwylder meddyliol yn gostwng y mwyaf allan o'r 

tri awdurdod lleol. 

 

 

 
Ffigwr 25: Newid yng nghanran y bobl sydd â gwahanol anhwylderau meddyliol o 2020 i 2043 

 

11.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

I ddarparu asesiad o lefel ac ystod y gwasanaethau iechyd meddwl presennol, pennu 

digonolrwydd y gwasanaethau hyn, a nodi anghenion gofal a chymorth yn y dyfodol 

a meysydd i'w gwella, cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu rhithwir gyda darparwyr 

gwasanaeth a defnyddwyr gwasanaeth o Gweithredu Gorllewin Cymru dros Iechyd 

Meddwl (WWAMH) a Mind.  
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11.4       Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

• O ganlyniad i COVID-19, mae disgwyl i'r galw am wasanaethau iechyd 
meddwl yng ngorllewin Cymru dros y blynyddoedd nesaf gynyddu'n 
sylweddol. Dylai'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol adlewyrchu hyn a bod yn 
seiliedig ar egwyddorion llunio ar y cyd 

• Mae angen mwy o hyfforddiant ar staff gofal eilaidd a gofal sylfaenol i wella 
gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl, yn enwedig ynghylch 
argyfyngau a hunanladdiad, er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r materion 
a'r galwadau cymhleth sy'n cael eu cyflwyno ac felly'n cael eu rheoli'n fwy 
effeithiol 

• Mae angen i wasanaethau fod yn canolbwyntio ar y gymuned a bod wedi'u 
hintegreiddio'n well, fel y gall cleifion sy'n ymdopi â materion lluosog gael yr 
ystod lawn o gefnogaeth sydd ei hangen arnynt gan dimau 
amlddisgyblaethol yn agosach at adref. Byddai hyn hefyd yn helpu i liniaru 
mynediad at wasanaethau i'r rheiny sy'n byw mewn cymunedau gwledig 

• Mae angen gwella'r gwasanaethau dilynol i addysgu a chefnogi pobl sydd â 
chyflyrau gydol oes ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o wasanaeth; gallai hyn 
helpu pobl i hunanreoli eu cyflwr yn well fel nad oes angen iddynt 
ddychwelyd yn y dyfodol 

• Er mwyn cadw i fyny â'r galw cynyddol am wasanaethau iechyd meddwl yn 
awr ac yn y dyfodol, dylai cyflogwyr ystyried sut i wneud gweithio yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl yn gyfle mwy apelgar i weithwyr posibl 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 11B. 

11.5 Bylchau a meysydd i'w gwella 

Dyma rai o'r materion allweddol a nodwyd yn ystod y broses ymgynghori: 

 

• Mae angen gwella'r gwasanaethau dilynol i addysgu a chefnogi pobl sydd â 
chyflyrau gydol oes ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o wasanaeth; gallai hyn 
helpu pobl i hunanreoli eu cyflwr yn well fel nad oes angen iddynt 
ddychwelyd yn y dyfodol 

• Mae angen mwy o gydnabyddiaeth ac ymwybyddiaeth o ddiagnosis deuol a 
niwroamrywiaeth, gyda nifer cynyddol o bobl yn cael diagnosis ar y 
sbectrwm awtistiaeth   

• Er bod cynnydd wedi'i wneud ers 2017 wrth ddarparu gwasanaeth 24/7, 
mae dal angen gwaith pellach i gyflawni hyn. Mae noddfa min nos wedi'i 
sefydlu ym mhob un o'r tair sir er mwyn rhoi cymorth i bobl y tu allan i 
oriau, ond nid yw'r rhain yn cynnig cymorth bob awr o'r dydd ac nid ydynt 
bob amser yn hygyrch i bobl mewn ardaloedd gwledig  

• Mae angen adolygu'r gwasanaethau hyn er mwyn sicrhau bod gwasanaeth 
24 awr yn darparu cymorth mewn ymateb i'r angen, yn y ffordd fwyaf 
priodol, clyfar a chost-effeithiol.  Er enghraifft, blaenoriaethu'r gwasanaeth 
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fel hafan ddiogel y tu allan i oriau, gyda chymorth therapiwtig ar gael yno yn 
ystod y dydd 

• Mae llety dros nos sy'n gysylltiedig â'r noddfeydd yn cael ei danddefnyddio 
ar hyn o bryd, a allai awgrymu bod y trothwy ar gyfer derbyn wedi'i osod yn 
rhy uchel 

• Er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud gyda golwg ar reoli argyfwng ac 
ymyrraeth, mae angen rhoi ystyriaeth bellach i ddewisiadau amgen effeithiol 
yn hytrach na mynd i'r ysbyty mewn ymateb i argyfwng, yn lle bod yr uned 
damweiniau ac achosion brys yn opsiwn diofyn mewn sefyllfaoedd lle ystyrir 
bod pobl yn "rhy anodd i ddelio â nhw” 

• Mae angen gwella mynediad ac atgyfeiriadau at Dimau Iechyd Meddwl 
Cymunedol  

• Mae angen gwella'r prosesau asesu i osgoi sefyllfaoedd lle caiff pobl eu 
rhyddhau'n rhy gynnar heb y cymorth priodol ar ôl eu rhyddhau, dim ond 
iddynt wedyn gael eu derbyn yn ôl  

11.6       Effaith y pandemig Covid-19  

Mae'r pandemig wedi arwain at fwy o arwahanrwydd ac amharu ar fywyd arferol ac 

mae wedi cael effaith ddramatig ar fynediad pobl at wasanaethau. Gan fod mynediad 

at wasanaethau gofal sylfaenol yn gyfyngedig iawn neu'n mynd yn rhithwir, mae llawer 

o bobl wedi methu cael mynediad at y cymorth y byddent yn ei ddisgwyl neu wedi bod 

yn rhy bryderus i wneud hynny. Mae pobl oedd yn gwneud yn dda cyn COVID yn aml 

wedi methu cael y cymorth yr oedd ei angen arnynt oherwydd hynny. [10] 

 

Er y gallai rhywfaint o'r effaith fod yn fyrdymor ac yn rhywbeth y gellid ei ddatrys trwy 

gynyddu gwelededd a hygyrchedd gwasanaethau, nid yw'n glir beth allai'r effaith 

hirdymor fod ar iechyd meddwl a llesiant. 

 

Yn y cyfnod yn union cyn y pandemig, adroddwyd bod 11.7% o Gymry wedi dioddef 

o broblemau iechyd meddwl difrifol. Yn ôl y sôn aeth hyn i fyny i 28.1% ym mis Ebrill 

2020. Roedd y dirywiad hwn mewn iechyd meddwl yn cyfateb i rywun sydd â swydd 

yn mynd yn ddi-waith. 

 

Yn ôl y sôn pobl ifanc a ddioddefodd y dirywiad mwyaf oherwydd COVID-19, gyda'r 

sgôr GHQ gyfartalog ymhlith y rheiny rhwng 16 a 24 oed yn codi o 3 phwynt, neu 

24% o gymharu â'r cyfnod cyn y pandemig. 

 

Profodd menywod hefyd lefelau gwaeth o iechyd meddwl na dynion ar ôl dechrau'r 

pandemig, gyda'r bwlch mewn iechyd meddwl rhwng dynion a menywod yn ôl y sôn 

wedi cynyddu o 9.9% i 14.1%. 

 

Dywedir ei fod wedi cael effaith waeth ar y rheiny o gefndiroedd du, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig (BAME) - ym mis Mehefin 2020 adroddodd unigolion BAME yng 

Nghymru eu bod ar gyfartaledd wedi cael 4.1 o broblemau sy'n gysylltiedig â thrallod 
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meddyliol, tra roedd hyn yn 2.7 ar gyfer unigolion gwyn Prydeinig (gwahaniaeth o 

55% mewn termau cymharol).  

  

Mae iechyd meddwl rhwng yr incwm isaf a'r incwm uchaf hefyd wedi lledu'n sylweddol 

yn ystod y pandemig. Bu cynnydd o 39% yn sgôr gyfartalog GHQ-12 ym mis Tachwedd 

2020 ar gyfer y cwintel incwm isaf o gymharu â'r lefel cyn COVID. Fodd bynnag, 

profodd y cwintel uchaf o enillwyr ond gynnydd o 6.5% dros yr un cyfnod. 

 

Mae ymateb cyffredin o'r digwyddiadau ymgysylltu yn awgrymu bod "COVID wedi 

tynnu sylw at graciau oedd yno'n barod a'u gwneud yn waeth”. 

 

11.7       Argymhellion 

Mae canlyniadau'r digwyddiadau ymgysylltu yn tynnu sylw at sawl bwlch pwysig yn y 

gwasanaethau presennol sy'n arwain at nifer o argymhellion: 

• Integreiddio gwasanaethau ymhellach i gefnogi pobl sydd â phroblemau 

lluosog sy'n cyd-ddigwydd 

• Gwella cydnabyddiaeth ac ymwybyddiaeth o niwroamrywiaeth a diagnosis 
deuol 

• Darparu lle diogel i bobl sydd mewn argyfwng i fynd iddo 24/7, fel dewis 
arall yn lle'r uned damweiniau ac achosion brys 

• Gwella'r broses o atgyfeirio mewn argyfwng fel bod pobl sy'n profi argyfwng 
yn cael mynediad at gymorth ar unwaith  

• Gwella hyfforddiant i staff rheng flaen, gofal sylfaenol a gofal eilaidd  

• Gwella'r gefnogaeth i gleifion ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o wasanaethau, 
gan gynnwys addysg a hunanreoli cyflyrau  

• Cynhyrchu mwy o wasanaethau ar y cyd  

• Cynyddu'r cyfraddau cadw a recriwtio staff. 

 

 

 

 

 

 

Am y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau presennol gweler Atodiad 11A  

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 11B  

Am ddata ychwanegol gweler Atodiad 11C  
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12. Iechyd ac Anableddau Corfforol 

12.1 Cyflwyniad 

Yn ôl yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf, mae 218,685 o bobl rhwng 18 a 64 

oed yn byw yn rhanbarth Gorllewin Cymru (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda) 

(Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2021). Mae hyn yn golygu bod 69% o'r boblogaeth 

rhwng 18 a 64 oed, sy'n ostyngiad o 1% ers 2015 ac yn is na chyfartaledd Cymru 

(74%).  

Mae'r ganran hon ychydig yn is yn Sir Benfro sef 68% (69,575 allan o 102,744 o 

drigolion), ychydig yn uwch yn Sir Gaerfyrddin sef 70% (106,117 allan o 152,810 o 

drigolion) a'r un faint â chyfartaledd y rhanbarth yng Ngheredigion sef 69% (41,993 

allan o 60,661 o drigolion). Mae hyn yn dangos bod gennym boblogaeth sy'n heneiddio 

yng Ngorllewin Cymru o'i gymharu â Chymru gyfan, yn enwedig yn Sir Benfro.  

Mae llawer o'r bobl yn y grŵp oedran 18-64 yn oedolion iach, fodd bynnag, o fewn y 

boblogaeth hon mae nifer sylweddol â phryderon iechyd sylweddol neu anableddau 

corfforol, wedi'u gwaethygu gan ffactorau risg cymdeithasol ac economaidd sy'n cael 

effaith negyddol ar eu hiechyd ac felly ar y galw am wasanaethau. 

12.2 Proffil Demograffig 

Mae ffactorau economaidd-gymdeithasol sy'n gysylltiedig ag iechyd gwael yn y 

rhanbarth yn cynnwys:  

• Nid oes gan 5.5% o bobl rhwng 16 a 64 oed yng Ngheredigion wres canolog, 
3.5% yn Sir Benfro a 2% yn Sir Gaerfyrddin (StatsCymru) 

• Awgrymodd Arolwg Cenedlaethol Cymru (Gogledd Cymru) fod 36.9%, 27.6% 
a 25.3% o oedolion yn egnïol am lai na 30 munud yr wythnos yn Sir Benfro, 
Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, yn y drefn honno.  

• Yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion amcangyfrifwyd bod 25.0%, 
21.7% a 23.3% o bobl wedi bwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau'r diwrnod cyn 
yr arolwg, yn y drefn honno 

• Roedd 5.8% o oedolion yn Sir Benfro yn ddefnyddwyr e-sigaréts, 6.7% yn Sir 
Gaerfyrddin a 4.2% yng Ngheredigion  

• Yng Nghymru ar hyn o bryd mae 60% o oedolion dros eu pwysau neu'n 
ordew, mae hyn o gymharu â'r 59% ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
Os yw'r tueddiadau presennol yn parhau, rhagwelir y bydd 64% o oedolion 
yng Nghymru dros eu pwysau neu'n ordew erbyn 2030  

• Mae nifer yr achosion o fod dros bwysau a gordewdra yng Nghymru yn uwch 
ymhlith dynion na menywod, ond ar gyfer nifer yr achosion o ordewdra yn 
unig, mae ychydig yn uwch ymhlith menywod ac o ran oedran, mae nifer yr 
achosion ar ei uchaf yn y grŵp oedran 45-64.  

 

Mae data'r cyfrifiad, cofnodion o bobl ar gofrestrau awdurdodau lleol neu bobl sy'n 

hawlio budd-daliadau penodol, yn rhoi arwydd rhesymol o'r niferoedd yn y rhanbarth 

sy'n byw gyda salwch difrifol neu anabledd fel a ganlyn:  
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• Yn rhanbarth Gorllewin Cymru (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda) mae gan 
dros 22,000 o bobl rhwng 18 a 64 oed hawl i Daliad Annibyniaeth Personol 
(PIP); mae gan 10,000 o bobl hawl i Lwfans Byw i'r Anabl ac mae dros 13,500 
o bobl â'r hawl i Lwfans Presenoldeb.  

• Yn ôl cofnodion Llywodraeth Cymru, yn 2019, roedd 9,444 o bobl ag 
anableddau corfforol neu nam ar y synhwyrau ar gofrestrau awdurdodau lleol 
yng Ngorllewin Cymru, gyda 5,190 ohonynt yn byw yn Sir Gaerfyrddin, 1,183 
yng Ngheredigion a 3,071 yn Sir Benfro. Mae 1,679 o'r rheiny rhwng 18 a 64 
oed ac maent wedi eu cofrestru fel rhai sydd ag anabledd corfforol ac mae 
1,744 arall rhwng 18 a 64 oed wedi'u cofrestru fel rhai sydd ag anableddau 
corfforol a nam ar y synhwyrau, sydd gyda'i gilydd yn cynrychioli tua 1.1% o 
gyfanswm y boblogaeth rhwng 18 a 64 oed ac sy'n cyd-fynd yn fras â 
chyfartaledd Cymru o 1.02%  

• Amlygodd data o gyfrifiad 2011 fod gan Sir Gaerfyrddin y ganran uchaf o bobl 
yr oedd eu gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi'u cyfyngu (25.4%) neu 
wedi'u cyfyngu'n sylweddol (13.6%), wedyn Sir Benfro (22.5% a 11.1%) ac 
yna Ceredigion (21.1% a 10%) 

• Fel y gwelir yn y ffigurau isod mae canran y rhai sy'n anabl yn ôl diffiniad y 
Ddeddf Cydraddoldeb craidd neu o ran cyfyngu ar waith yn uwch yn bennaf 
ymysg menywod na dynion, oni bai am Sir Benfro lle mae dynion (23.4%) yn 
uwch na menywod (22.4%). Mae'r canrannau yn uwch yn Sir Gaerfyrddin ar 
gyfer dynion a menywod (28.4%) 

 

 Ffigurau 27 a 28: Poblogaeth a Salwch Tymor Hir Cyfyngol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

(ffigur 27);  

Poblogaeth ag anabledd cyfyngol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (ffigur 28)  

 

12.3   Anghenion Gofal a Chymorth 

Er y rhagwelir gostyngiad yn nifer y bobl o fewn y grŵp hwn yn y tymor canolig a bod 

nifer presennol y gweithwyr sydd ag anghenion gofal a chymorth penodol yn fach, 

mae'n hanfodol bod darpariaeth briodol ar waith i hybu llesiant ac annibyniaeth ac atal 

cynnydd mewn angen.  
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12.4       Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

Cynhaliwyd gweithgaredd ymgysylltu â phobl yn y gymuned, pobl ag anableddau 

corfforol a'r bobl hynny sy'n darparu eu gofal er mwyn nodi'r gofal a'r cymorth priodol 

sydd eu hangen nawr ac yn y dyfodol. Er eu bod yn cydnabod bod cefnogaeth i bobl 

ag anabledd yn parhau i wella, fe wnaethant nodi meysydd lle y gellid gwneud mwy i 

sicrhau bod pobl ag anabledd yn cael cefnogaeth briodol sy'n canolbwyntio ar yr 

unigolyn sy'n caniatáu iddynt fyw bywydau llawn a boddhaus. 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 12B.  

12.5        Bylchau a meysydd i'w gwella  

Isod, rhestrir rhai o'r themâu a'r materion sy'n codi dro ar ôl tro:  

• Gwella seilwaith a gwybodaeth, i sicrhau bod pobl ag anabledd neu gyflwr 
cyfyngol yn gallu cael mynediad i safleoedd sy'n darparu'r gwasanaethau 
gofal a chymorth y mae ganddynt hawl iddynt.  

• Cydnabod gofynion newidiol pobl ag anabledd neu gyflwr cyfyngol. Roedd 
llawer o adeiladau'n cydymffurfio â deddfwriaeth anabledd 1995 i fod yn 
hygyrch i gadeiriau olwyn ond, mae bron pob person ag anableddau bellach 
yn defnyddio sgwteri   

• Cynyddu’r dewis o lety priodol a hygyrch sydd ar gael 
• Cynnwys pobl ag anableddau gwahanol yn y cam o gynllunio a dylunio 

adeiladau newydd a rhai sydd wedi'u hadnewyddu. Gall cydnabod eu 
safbwyntiau a'u profiad sicrhau bod unrhyw ddatblygiad newydd yn hawdd eu 
defnyddio ac yn hygyrch  

• Lleihau cyfyngiadau ynghylch gwella ac addasu cartrefi i helpu pobl i ymdopi 
yn eu cartrefi eu hunain am gyhyd â phosibl 

• Nodi atebion amgen i bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig lle nad yw 
trafnidiaeth gyhoeddus yn ddigonol 

• Gwella asesiadau a chynlluniau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i sicrhau eu 
bod yn adlewyrchu'r hyn sy'n wirioneddol bwysig i unigolion ac yn gallu bod 
yn hyblyg wrth ymateb i anghenion sy'n newid  

 

12.6       Effaith y pandemig Covid-19  

Mae'r pandemig wedi arwain at fwy o arwahanrwydd ac amharu ar fywyd arferol, gan 

gael effaith ddramatig ar fynediad at wasanaethau yn gyffredinol ac yn arbennig ar 

gyfer pobl ag anabledd neu gyflwr cyfyngol, yr oedd llawer ohonynt yn gwarchod yn 

ystod y pandemig. Gan fod mynediad at ofal sylfaenol a gwasanaethau cleifion allanol 

yn gyfyngedig iawn neu'n mynd yn rhithwir, mae llawer o bobl wedi methu cael 

mynediad at eu cymorth rheolaidd neu wedi bod yn rhy agored i niwed i wneud hynny.  

12.7       Argymhellion 

• Gwella'r broses o nodi a thrin ffactorau risg sy'n gysylltiedig ag 
anghydraddoldeb iechyd yn gynnar 
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• Gwella'r broses o nodi, trin a rheoli cyflyrau y gellir eu hatal a chyflyrau cronig 
yn gynnar, gan gynnwys diabetes, clefyd y galon a salwch anadlol, er mwyn 
gwella llesiant hirdymor a lleihau cymhlethdodau 

• Sicrhau bod ymyriadau a llwybrau effeithiol ar gyfer atal, trin a rheoli 
gordewdra a gordewdra yn ystod plentyndod ar gael yn rheolaidd a'u bod yn 
cael eu gweithredu'n systematig   

• Cryfhau trefniadau pontio rhwng gwasanaethau plant a phobl ifanc a 
gwasanaethau oedolion  

• Datblygu gwasanaethau a gyd-gynhyrchir yn y gymuned sy'n cael eu harwain 
gan ddefnyddwyr sy'n atal unigrwydd, yn hybu annibyniaeth ac yn cefnogi 
pobl i fod yn fwy gwydn a rheoli eu cyflyrau eu hunain 

• Cynyddu'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol, megis teleofal i drawsnewid 
gofal cartref a gwasanaethau byw â chymorth 

 

 

  

Am ddeddfwriaeth a rheoliadau cyfredol gweler Atodiad 7A  

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 7B  

I gael data ychwanegol gweler Atodiad 7C  
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13. Nam ar y Synhwyrau 

13.1 Cyflwyniad 

 

Nam ar y synhwyrau yw'r term cyffredin a ddefnyddir i ddisgrifio dallineb, byddaredd, 

nam ar y golwg, nam ar y clyw a dallfyddardod. Does dim rhaid i berson golli ei 

synnwyr yn llwyr i fod â nam.  

13.1.1 Nam ar y Golwg a Cholli Golwg 

Nam ar y golwg yw dirywiad difrifol mewn golwg rhywun na ellir ei gywiro gyda sbectol 

safonol neu lensys cyffwrdd ac mae'n lleihau gallu unigolyn i wneud rhai tasgau neu 

bob tasg. Gellir cofrestru person fel naill ai'n rhannol ddall neu â nam difrifol ar ei olwg 

(dall). Gall gael ei achosi gan sawl cyflwr, megis cataractau, diabetes, diffygion 

genetig, trawma, glawcoma, dirywiad macwlaidd, anhwylder cortecs y golwg.  

 

Gall pobl sy'n byw â nam ar eu golwg brofi gwahanol lefelau o golli eu golwg – efallai 

y byddai rhai yn gallu gweld goleuadau neu siapiau yn unig, ac eraill yn profi golwg 

niwlog. Yn yr un modd, gallai nam ar y golwg arwain at golli golwg yng nghanol y 

llygad, neu ddim golwg o'r ochr. Mae'n anghyffredin i rywun golli golwg yn llwyr, hyd 

yn oed os ydyn nhw wedi'u cofrestru'n ddall.  

 

13.1.2 Nam ar y Clyw a Byddardod 

Gall nam ar y clyw fod dros dro neu'n barhaol a gall effeithio ar bob grŵp oedran. Gall 

gael ei achosi gan ffactorau megis: henaint, geneteg, sŵn, heintiau, trawma, 

cymhlethdodau geni, meddyginiaethau penodol neu wenwynau. Gall colli clyw fod yn 

raddol, megis wrth i bobl fynd yn hŷn. Symptom cyffredin arall o golli clyw yw sŵn 

cloch parhaus yn y glust sy'n cael ei achosi gan gyflyrau megis tinitws.  

 

13.1.3 Nam ar Ddau Synnwyr 

Nam ar ddau synnwyr neu ddallfyddardod yw colli golwg a chlyw i'r fath raddau lle y 

mae'n effeithio ar gyfathrebu, symudedd a'r gallu i gael gwybodaeth. Mae llawer o 

bobl sydd â nam ar ddau synnwyr yn dal i allu gweld neu glywed i ryw raddau, ac 

mae'r effeithiau'n amrywio'n fawr. Mae'r adran iechyd yn disgrifio pedwar grŵp o bobl 

sy'n profi nam ar ddau synnwyr.  

 

• Y rhai sydd â nam ar y golwg a'r clyw o adeg genedigaeth neu blentyndod 
cynnar 

• Y rhai sy'n ddall adeg genedigaeth neu blentyndod cynnar, ac wedi hynny yn 
colli eu clyw 

• Y rhai sy'n hollol fyddar o adeg genedigaeth neu blentyndod cynnar, ac wedi 
hynny yn colli eu golwg 

• Y rhai sy'n profi nam ar eu clyw a'u golwg yn ddiweddarach mewn bywyd, 
sy'n cael effaith ymarferol sylweddol  
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Gall y cyfuniad o ddau nam ar y synhwyrau olygu y bydd person byddar a dall yn cael 

anhawster, neu'n ei chael yn amhosibl, i ddefnyddio ac elwa'n llawn ar wasanaethau i 

bobl fyddar neu wasanaethau i bobl ddall. Felly, mae angen dull gweithredu gwahanol 

i ddiwallu anghenion pobl fyddar a dall. 

 

Ar wahân i'r anawsterau o ddydd i ddydd, mae gan bobl â nam ar y synhwyrau hefyd 

ganlyniadau iechyd gwaeth, cyfraddau tlodi uwch a chyflawniadau addysgol is na 

phobl sy'n rhydd o anabledd [1]. 

13.2     Proffil Demograffig  

 
 

Ffigur 29: Nam ar y synhwyrau yng Ngorllewin Cymru 

 

13.3    Anghenion Gofal a Chymorth 
 

Mae'r safon gwybodaeth hygyrch yn nodi y dylai cleifion, defnyddwyr gwasanaeth, 

gofalwyr a rhieni sydd ag anabledd, nam neu nam ar y synhwyrau allu wneud y 

canlynol:  

 

• Cysylltu â gwasanaethau, a bod modd i wasanaethau gysylltu â nhw mewn 
ffyrdd hygyrch, er enghraifft e-bost neu neges destun  

• Disgwyl llythyrau a gwybodaeth mewn fformatau y gallant eu darllen a'u 
deall, er enghraifft ar dâp sain, braille, e-bost neu fersiwn hawdd ei ddarllen  

• Cael eu cefnogi gan weithiwr proffesiynol cyfathrebu mewn apwyntiadau os 
oes angen hyn er mwyn cefnogi sgwrs, er enghraifft cyfieithydd Iaith 
Arwyddo Prydain  

• Disgwyl cymorth gan staff a sefydliadau iechyd a gofal i gyfathrebu, er 
enghraifft i ddarllen gwefusau 
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Mae pobl â nam ar y synhwyrau yn fwy tebygol o deimlo'n unig ac wedi'u hynysu. 
Canfu ymchwil gan yr RNID yn 2000 fod 66% o bobl fyddar a thrwm eu clyw yn 
teimlo'n ynysig oherwydd bod eu cyflwr yn eu heithrio o weithgareddau bob dydd. 
Mae angen digon o gefnogaeth yn y gymuned i fynd i'r afael â materion o ran yr 
arwahanrwydd a'r unigrwydd y mae'r rhai sydd â nam ar y synhwyrau yn eu hwynebu, 
ynghyd â gwelliannau o ran adnabyddiaeth a diagnosis, fel bod modd rhoi cymorth 
priodol ac amserol. 
 

Canfuwyd bod 40-50% o oedolion hŷn sydd â chlefyd llygaid sy'n amharu ar y golwg 
yn cyfyngu ar eu gweithgareddau oherwydd ofn o gwympo [6]. Mae'r dystiolaeth yn 
awgrymu y gellir priodoli tua 10% o godymau i golli golwg [7]. Mae anafiadau yn sgil 
codymau yn cael effeithiau niweidiol ar unigolion ac mae angen ymyriadau costus 
arnynt. Gallai cymorth ac addasiadau priodol i helpu i atal codymau a chynyddu hyder 
pobl â nam ar eu golwg wella ansawdd bywyd ac osgoi arwahanrwydd cymdeithasol 
ac unigrwydd pellach.  
 

13.4       Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 13B.  

13.5 Bylchau a Meysydd i'w Gwella 

I ddarparu asesiad o'r gwasanaethau nam ar y synhwyrau presennol, ac i bennu 

addasrwydd y gwasanaethau hyn a nodi meysydd y gellir eu gwella, cynhaliwyd cyfres 

o ddigwyddiadau ymgysylltu.  

Dyma rai o'r materion allweddol a nodwyd: 

 
• Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynghylch nam ar y synhwyrau a'r 

anghenion cyfatebol ar draws gofal sylfaenol, eilaidd a chymdeithasol 
• Datblygu gwasanaethau i ateb y galw a ragwelir 

• Gwella adnabyddiaeth a diagnosis  
• Gwella cymorth cymunedol i fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd 
• Gwella hygyrchedd, fel nad yw cleifion yn cael eu gwrthod yn amhriodol nac 

yn rhoi'r gorau iddi oherwydd anawsterau o ran llywio'r systemau iechyd a 
gofal cymdeithasol 

• Gwella archwiliad o'r safon weithredu hygyrch i sicrhau bod anghenion person 
yn cael eu cydnabod yn llawn e.e. gallai rhywun sydd ag anghenion cymhleth 
hefyd fod â nam ar y synhwyrau, a allai gael ei golli.  

• Ystyried dewisiadau eraill i'r rhai sydd â nam ar y synhwyrau er mwyn osgoi 
gorfod defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gael mynediad at wasanaethau, 
sy'n gallu bod yn arbennig o heriol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig 

 

13.6       Effaith y pandemig COVID-19  

Oherwydd pandemig Covid-19, mae'r gwasanaethau wedi symud o ddarpariaeth 
wyneb yn wyneb i ddarpariaeth rithwir, megis ymgynghoriadau fideo. Mae'r pandemig 
wedi cyfrannu at anawsterau cyfathrebu ar gyfer y rhai sydd â nam ar y clyw a'r golwg, 
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oherwydd efallai na fydd rhai technolegau yn briodol ar gyfer cyfathrebu â phobl ag 
anghenion synhwyraidd gwahanol.  
 

Er bod ymgynghoriadau fideo o bell yn gyfleus, nid ydynt yn gweithio i bobl ddall neu 
bobl sydd â nam ar y golwg, mae sgyrsiau dros y ffôn yn fwy priodol. Mae'r pandemig 
hefyd wedi arwain at heriau cyfathrebu i bobl fyddar e.e. gorchuddion wyneb yn 
gwneud darllen gwefusau yn amhosibl ac mae cael gwybodaeth mewn braille wedi 
bod yn anoddach.  

 

13.7       Argymhellion 

Mae canlyniadau'r digwyddiadau ymgysylltu yn tynnu sylw at sawl bwlch pwysig yn y 

gwasanaethau presennol sy'n arwain at nifer o argymhellion:  

• Mynd i'r afael â chyfyngiadau'r system o ran cofnodi namau. Ar hyn o bryd, 
mae System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) ond yn caniatáu dewis un 
nam. Dylid diweddaru systemau i gofnodi nifer o namau 

• Gwella diagnosis a chymorth cymunedol  

• Codi proffil, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o nam ar y synhwyrau ar draws y 
system gofal a chymorth gyfan  

• Gwella hygyrchedd a chyfathrebu ar gyfer pobl â nam ar y synhwyrau i 
gefnogi annibyniaeth a chynyddu hyder wrth ddefnyddio gwasanaethau e.e. 
gwell arwyddion, mwy o ddefnydd o braille ar ddrysau a lifftiau, defnyddio 
lliwiau priodol ac ati.  

• Datblygu gwasanaethau cymorth i gleifion, megis dehongli, cyfieithu a darllen 
gwefusau, er mwyn sicrhau eu bod yn hygyrch, yn deg a'u bod ar gael ar 
draws y rhanbarth 

Am ddeddfwriaeth a rheoliadau cyfredol gweler Atodiad 13A  

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 13B  

I gael data ychwanegol gweler Atodiad 13C  
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14. Camddefnyddio Sylweddau 

14.1 Cyflwyniad 

Diffinnir cam-drin neu gamddefnyddio sylweddau yn ffurfiol fel camddefnydd parhaus 

unrhyw sylwedd sy'n newid meddwl sy'n effeithio'n ddifrifol ar iechyd corfforol a 

meddyliol, sefyllfa gymdeithasol, a chyfrifoldebau person. Mae gwefan Sefydliad 

Iechyd y Byd (cyrchwyd 2019) yn nodi, "Mae cam-drin sylweddau yn cyfeirio at y 

defnydd niweidiol neu beryglus o sylweddau seicoweithredol, gan gynnwys alcohol a 

chyffuriau anghyfreithlon. Gall defnyddio sylweddau seicoweithredol arwain at 

syndrom dibyniaeth - clwstwr o ffenomenau ymddygiadol, gwybyddol, a ffisiolegol sy'n 

datblygu ar ôl defnyddio sylweddau dro ar ôl tro ac sydd fel arfer yn cynnwys awydd 

cryf i gymryd y cyffur, anawsterau wrth reoli ei ddefnydd, parhau i'w ddefnyddio er 

gwaethaf canlyniadau niweidiol, rhoi blaenoriaeth uwch i ddefnyddio cyffuriau nag i 

weithgareddau a rhwymedigaethau eraill, mwy o oddefiad, ac weithiau symptomau 

amddifadu corfforol.” 

Mae gan y DU fwy o achosion o gamddefnyddio cyffuriau nag unrhyw wlad arall yn 

Ewrop.  

Mae Camddefnyddio Cyffuriau ac Alcohol (Sylwedd) yn cyfrannu'n sylweddol at faich 

cyffredinol clefydau ac angen cymdeithasol yn y DU, megis clefydau trosglwyddadwy, 

materion iechyd meddwl, iechyd corfforol, niwed damweiniol, a phwysau'r gwasanaeth 

cysylltiedig. Mae camddefnyddio sylweddau yn fater cymhleth sy'n cyffwrdd â phobl 

ifanc, teuluoedd, cymunedau, a chymdeithasau, sy'n effeithio ar ystod eang o 

ganlyniadau iechyd a chymdeithasol i unigolion a chymunedau. 

Yng Nghymru, mae yna ddull strategol ar y cyd o fynd i'r afael â niwed sy'n gysylltiedig 

â chyffuriau ac alcohol. Yn ddiweddar, mae Strategaeth Cyffuriau ac Alcohol 

Llywodraeth Cymru "Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed" wedi dod i ben ac mae 

Llywodraeth Cymru wedi lansio eu Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio 

Sylweddau (cyffuriau ac alcohol) 2019 - 2022. Mae'r cynllun newydd yn adeiladu ar y 

cynnydd a wnaed yn ystod oes strategaeth 2008-2018. 

14.2  Proffil Demograffig 

Yn gyffredinol, mae gan Orllewin Cymru boblogaeth hŷn na gweddill Cymru; mae 9.8% 

o breswylwyr Gorllewin Cymru dros 75 oed, o'i gymharu â chyfartaledd Cymru o 8.6%. 

Amcangyfrifir bod 59% o oedolion Hywel Dda dros eu pwysau neu'n ordew (yn uwch 

na chyfartaledd Cymru gyfan o 57%) ond mae dim ond 23% o breswylwyr Hywel Dda 

yn ysmygu o'i gymharu â 24% ledled Cymru. Hunanadroddwyd bod 40% o boblogaeth 

oedolion Hywel Dda yn yfed mwy na'r canllawiau alcohol o'i gymharu â 45% ar gyfer 

Cymru gyfan. Cyflwynir dangosyddion eraill yn Nhabl 6 isod. 
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Tabl 5: Crynodeb Ystadegau Disgrifiad o boblogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

(Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019) 

 

14.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

Mae anghenion y gofal a'r gefnogaeth bresennol yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r 

canlyniadau poblogaeth canlynol: 

• Atal pobl rhag dechrau cymryd cyffuriau, a lleihau niwed alcohol drwy sicrhau 
bod y boblogaeth gyfan yn cael gwybod am risg a sgil effeithiau camddefnyddio 
cyffuriau ac alcohol 

• Lleihau effaith y defnydd o gyffuriau ac alcohol ar iechyd a llesiant a diogelwch 
plant, pobl ifanc a theuluoedd 

• Cefnogi pobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau er mwyn cyflawni bywyd o 
ansawdd da, ystyrlon ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned 

• Lleihau niwed cysylltiedig â iechyd oherwydd camddefnyddio cyffuriau ac alcohol 
a gwneud cymunedau yn fwy diogel drwy fynd i'r afael â materion sydd wedi eu 
creu yn sgil camddefnyddio cyffuriau ac alcohol o fewn cymunedau 

 

14.4 Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

Nodwyd bod y canlynol yn flaenoriaethau allweddol: 

• Atal a lleihau niwed 
• Cynorthwyo unigolion i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal eu hadferiad 

• Cynorthwyo a diogelu teuluoedd 
• Mynd i'r afael ag argaeledd a diogelu unigolion a chymunedau 
• Partneriaethau cryfach, datblygu'r gweithlu a chynnwys defnyddwyr 

gwasanaethau 
 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 14B. 
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14.5 Bylchau a Meysydd i'w Gwella 
 

Dylai cynlluniau datblygu gwasanaethau yn y dyfodol, darpariaethau gofal a chymorth 

ac anghenion ganolbwyntio ar yr ymyriadau canlynol: 

 

• Troi'r gornel a lleihau'r bwlch anghydraddoldebau o ran ysmygu drwy 
flaenoriaethu grwpiau penodol sydd mewn risg uchel o niwed cysylltiedig â 
thybaco. Mae grwpiau risg uchel yn cynnwys cleifion mewnol, pobl sydd ag 
afiechyd meddwl, pobl â chyflyrau sy'n waeth drwy ysmygu, pobl â salwch 
cysylltiedig ag ysmygu a menywod beichiog sy'n ysmygu 

• Cefnogi ysmygwyr beichiog i roi'r gorau iddi 
• Parhau i dargedu ymyriadau rhoi'r gorau i ysmygu yn yr ardaloedd hynny sydd â'r 

nifer uchaf o achosion o ysmygu 
• Defnyddio marchnata cymdeithasol i sicrhau'r cyrhaeddiad mwyaf posibl 
• Defnyddio dulliau sy'n seiliedig ar asedau i weithio gyda chymunedau lleol i asesu 

rhwystrau a hwyluswyr i atal y nifer sy'n dechrau ysmygu a'i lleihau 
• Trin ysmygu ar bwynt diagnosis ar gyfer ystod eang o glefydau er mwyn gwella 

canlyniadau. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod ymdrechion rhoi'r gorau i 
ysmygu mewn lleoliadau gofal iechyd yn effeithiol gan fod ysmygwyr yn cael eu 
gor-gynrychioli ym mhoblogaeth pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'r GIG 

• Cefnogi datblygiad cymhorthion digidol neu electronig i roi'r gorau i ysbygu 
• Cefnogi datblygu modelau optio allan ar draws lleoliadau gofal eilaidd a 

mamolaeth  
• Cydweithio â phartneriaid i sicrhau bod y ddeddfwriaeth iechyd a llesiant 

cyhoeddus yn cael ei gweithredu'n llawn 
• Gweithio gyda phartneriaid (Awdurdod Lleol, Addysg, Tai, Gwasanaethau Brys) i 

leihau cysylltiad â mwg tybaco amgylcheddol drwy gefnogi deddfwriaeth di-fwg, 
rhoi cymaint o gyngor cryno â phosibl wrth gefnogi'r broses o roi'r gorau i 
ysmygu 

• Gwaith mewn partneriaeth i wella aliniad strategol polisi a gwasanaethau ar 
draws y continwwm iechyd a llesiant ar gyfer rheoli tybaco 

• Sicrhau bod gwasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu ar sail tystiolaeth ar gael i bawb 
sy'n ysmygu, gan gynnwys cyngor cryno, cefnogaeth ymddygiadol 

• Gweithredu argymhellion Fforwm Dyfodol y GIG sy'n pwysleisio gwerth cael 
'sgyrsiau ffordd iach o fyw' opportunistaidd byr gan gynnwys codi'r mater o roi'r 
gorau i ysmygu. Mae darparu Cyngor Cryno Iawn i bob ysmygwr yn cael ei 
argymell gan yr Adran Iechyd yn effeithiol mewn lleoliadau gofal cyffredinol a 
gellir ei addasu i leoliadau iechyd meddwl 

• Cefnogi staff mewn lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd sydd eisoes â'r sgiliau 
therapiwtig angenrheidiol i ennyn diddordeb cleifion mewn sgyrsiau am newid 
ymddygiad. Rydym yn gwybod bod cynnig cymorth i roi'r gorau i ysmygu, yn 
hytrach na gofyn i ysmygwr os oes ganddo ddiddordeb mewn stopio neu ddweud 
wrtho y dylai stopio, yn arwain at fwy o bobl yn gwneud ymgais i roi'r gorau iddi. 
Gellir codi materion ysmygu yn anffurfiol gyda chleifion, megis yn ystod amser 
ymgysylltu gwarchodedig; ar ddiwedd ymweliad cartref neu yn ystod ymweliadau 
clinigol. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol i gysylltu'r ymyriadau byr hyn â phroblem 
iechyd cyfredol megis peswch, diffyg anadl neu rywbeth sydd o berthnasedd 
personol i'r claf 
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• Cefnogi gweithredu dulliau lleihau niwed ar gyfer yr ysmygwyr hynny nad ydynt 
efallai'n gallu stopio mewn un cam (Canllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), 2013) 
 

14.6 Effaith y pandemig COVID-19  

Efallai bod pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar grŵp camddefnyddio 

sylweddau, ond mae'r effaith hon yn parhau i fod yn anhysbys. 

14.7 Argymhellion 

Er mwyn lleihau cysylltiad â chyffuriau a chamddefnyddio tybaco, mae'r 

argymhellion fel a ganlyn: 

• Cydgysylltu Arweinyddiaeth ar gyfer Rheoli Cyffuriau 

• Lleihau nifer y bobl sy'n dechrau ysmygu 
• Sicrhau bod ysmygu'n llai cyffredin 
• Lleihau cysylltiad ag ysmygu 

 

Er mwyn lleihau cysylltiad â chamddefnyddio alcohol, mae'r argymhellion fel a 

ganlyn: 

• Gwella'r gwaith o atal a lleihau niwed 
• Cynorthwyo unigolion i wella adferiad iechyd a chymorth 
• Cynorthwyo a diogelu teuluoedd 

• Mynd i'r afael ag argaeledd a diogelu unigolion a chymunedau 
• Datblygu partneriaethau cryfach, datblygu'r gweithlu a chynnwys 

defnyddwyr gwasanaethau 

 

 

 

 

 

 

Am ddeddfwriaeth a rheoliadau cyfredol gweler Atodiad 14A  

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 14B  

Am ddata ychwanegol gweler Atodiad 14C  
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15. Trais yn erbyn Menywod,Cam-drin Domestig 

a Thrais Rhywiol 

15.1 Cyflwyniad 

Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn 

cyfeirio at weithredoedd treisgar neu achosion o gam-drin sy'n effeithio'n anghymesur 

ar fenywod. [3] 

Mae mathau o VAWDASV yn cynnwys: 

• Trais ar sail rhywedd  
• Trais rhwng partneriaid agos 

• Trais a cham-drin domestig 
• Trais a cham-drin rhywiol 
• Rheolaeth drwy orfodaeth 
• Priodas dan orfod 
• Priodas plentyn 

• Cam-drin ar sail anrhydedd fel y’i gelwir 
• Anffurfio organau cenhedlu menywod (FGM) 
• Masnachu pobl 
• Aflonyddu rhywiol 
• Seiberaflonyddu 
• Trais mewn perthnasoedd ymhlith pobl ifanc 

 

Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn 

broblem iechyd y cyhoedd ddifrifol, yn fater cyfiawnder troseddol, ac yn torri hawliau 

dynol. Mae'n peri niwed i unigolion a theuluoedd [2], a gellir teimlo ei effaith ar draws 

cymunedau, cymdeithasau ac economïau cyfan (WHO, 2021). 

Mae byw heb ofni trais a cham-drin yn ofyniad sylfaenol ar gyfer iechyd a llesiant. 

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE, 2014) yn 

nodi bod y gost ddynol ac economaidd mor sylweddol fel bod ymyriadau sydd fymryn 

yn effeithiol hyd yn oed yn gost-effeithiol.    

Ni ellir mesur gwir effaith VAWDASV yn ddigonol. Fodd bynnag, gall y mathau hyn o 

drais effeithio ar ddioddefwyr mewn llawer o ffyrdd. Er enghraifft, gall trais rhywiol 

arwain at nifer mawr o ganlyniadau iechyd, gan gynnwys niwed corfforol, atgenhedlol 

a seicolegol. Gall anffurfio organau cenhedlu benywod arwain at risgiau iechyd 

uniongyrchol ynghyd ag amrywiaeth o gymhlethdodau hirdymor a all effeithio ar 

iechyd a llesiant corfforol, meddyliol a rhywiol yr unigolyn drwy gydol ei hoes. 

15.2 Proffil Demograffig                      

Mae adroddiad gan y Swyddfa Gartref sy’n amcangyfrif costau economaidd a 

chymdeithasol VAWDASV yng Nghymru a Lloegr yn nodi mai'r gost flynyddol yw £66 

biliwn, a bod 71% o'r gost honno'n cael ei phriodoli i fynd i'r afael â'r niwed corfforol 

ac emosiynol sy'n cael ei brofi gan ddioddefwyr (Oliver et al., 2019).  
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Gall canlyniadau VAWDASV fod yn angheuol. Bob dydd, mae 137 o fenywod yn cael 

eu lladd ledled y byd gan aelod o'r teulu. Amcangyfrifwyd bod dros hanner (50,000) 

o'r 87,000 o fenywod a gafodd eu lladd yn fwriadol yn 2018 wedi eu lladd gan 

aelodau o'r teulu neu bartneriaid agos. Cafodd mwy nag un ym mhob tair o'r 

menywod hyn (30,000) eu lladd gan bartner agos presennol neu gyn-bartner agos 

(Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddau, 2019). 

Rhwng Mawrth 2018 a 2019, cofnododd heddluoedd Cymru 80,924 o ddigwyddiadau 

cysylltiedig â VAWDASV (y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2020a), ond eto nid yw data 

cofnodedig yr heddlu ond yn tynnu sylw at ran fach o'r darlun gwirioneddol, gan nad 

yw pobl yn rhoi gwybod am ddigwyddiadau yn aml.  

Amcangyfrifir bod cyfanswm o 2.3 miliwn o oedolion 16-74 oed sy'n byw yng 

Nghymru a Lloegr wedi profi VAWDASV yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (y Swyddfa 

Ystadegau Gwladol, 2020a). Gall unrhyw un brofi VAWDASV, waeth beth fo'i 

hunaniaeth rhywedd, oedran, rhywioldeb, ethnigrwydd, galwedigaeth, ac incwm. 

Fodd bynnag, mae deall VAWDASV yn gofyn am gydnabyddiaeth ei fod yn rhan o 

batrwm cymdeithasol o drais gwrywaidd tuag at fenywod (Hester a Lilley, 2014) ac 

mae data yn dangos mai menywod a merched yn bennaf sy'n dioddef ac yn goroesi 

VAWDASV sy'n cael ei gyflawni gan ddynion a bechgyn (y Swyddfa Ystadegau 

Gwladol, 2020b).  

Mae menywod a merched yn llawer mwy tebygol o brofi mathau difrifol o gam-drin, 

gan gynnwys trais corfforol a rhywiol, sy'n arwain at anaf neu farwolaeth (Hester, 

2018). Hefyd, maent yn fwy tebygol o brofi cam-drin corfforol, emosiynol, neu 

seicolegol mynych.  

Rhwng 2016 a 2018, o'r 366 o ddioddefwyr lladdiad domestig yng Nghymru a 

gafodd eu lladd gan bartner agos presennol neu gyn-bartner agos, roedd 270 yn 

fenywod (y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2019). 

Fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf VAWDASV, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 

strategaeth  genedlaethol pum mlynedd yn 2016. Yn dilyn hyn cyhoeddodd ei 

fframwaith cyflawni cenedlaethol yr haf diwethaf, ac eleni (2019) mae Llywodraeth 

Cymru wedi cyhoeddi dangosyddion cenedlaethol ar gyfer mesur cynnydd yn erbyn y 

Ddeddf. [10] Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau canllaw a 

safonau cenedlaethol i helpu i gyflawni ymrwymiadau yn ei strategaeth pum 

mlynedd, gan gynnwys: 

• Canllaw Arfer Da: Dull Addysg Gyfan o Ymdrin â Thrais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru 

• Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: Canllawiau i 
Lywodraethwyr 

• Cynllun blynyddol cynghorwyr cenedlaethol [4] 
• Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig a thrais rhywiol: Diogelu 

pobl hŷn (60+) yng Nghymru 
• Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol: Canllawiau Statudol 
• Canllawiau Hyfforddiant Gofyn a Gweithredu 

• Canllawiau Statudol Strategaethau Lleol 
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• Canllawiau Statudol ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  

• Safonau Cenedlaethol ar gyfer gweithio gyda Chyflawnwyr 
 

15.3 Anghenion Gofal a Chymorth 

 

• Mae diffyg dealltwriaeth ymysg gweithwyr proffesiynol ynghylch natur, 
effeithiau a chanlyniadau hirdymor Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol sy’n arwain at lai o hyder mewn cysylltiadau 
proffesiynol. 

• Cydnabyddiaeth a phryder mewn perthynas â rôl ataliol a bugeiliol addysg 
wrth ddelio â materion sy'n ymwneud â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol. 

• Diffyg cysondeb ac argaeledd ymyriadau diogel ar draws y rhanbarth sydd 
wedi eu hanelu at sicrhau bod cyflawnwyr yn atebol a darparu cyfleoedd i 
newid ymddygiadau. 

• Y diffyg darpariaeth arbenigol i blant a phobl ifanc sy'n profi Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

• Yr her barhaus o flaenoriaethu a darparu ymyrraeth gynnar ac ataliaeth. 
• Anghysondeb o ran arferion comisiynu a chynaliadwyedd cyllido. 
• Cymhlethdod llwybrau atgyfeirio presennol sy’n achosi dryswch, “gorlwytho” 

ymateb a dyblygu gwasanaethau. 
• Diffyg ymagweddau cydlynol tuag at ddarpariaeth gwasanaethau a’r angen 

am lwybrau atgyfeirio integredig i wasanaethau. 
• Diffyg ymwybyddiaeth ymysg unigolion sy’n dioddef Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, eu ffrindiau, eu teuluoedd a 
gweithwyr proffesiynol ynghylch pa wasanaethau sydd ar gael a sut mae 
cael mynediad i wybodaeth a chymorth. 

• Anghysondeb argaeledd gwasanaethau ar draws y rhanbarth sy’n arwain at 
ddarpariaeth “loteri cod post.” 

• Diffyg ymagweddau “teulu cyfan” ar draws y rhanbarth. 
• Rôl hanfodol arweinyddiaeth ac atebolrwydd am Drais yn erbyn Menywod, 

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar draws y rhanbarth. 
• Cydnabod bod yr hyn sy’n ymddangos fel safbwyntiau croes yn aml yn deillio 

o bartïon sydd ag amrywiaeth o rolau yn gweld pethau drwy lygaid 
gwahanol; angen i ddefnyddio a rheoli'r 'gwahaniaethau’ hyn er mwyn 
gweithio’n greadigol a chydweithredol ar draws y sector mewn modd sy’n 
canolbwyntio ar atebion er mwyn diwallu anghenion unigolion a theuluoedd 
yn y ffordd orau bosibl. 

• Yr angen i gynnal partneriaethau cydradd a pharchus gyda phobl 
broffesiynol sydd yn arbenigwyr yn eu maes, yn benodol asiantaethau yn y 
trydydd sector sydd â chyfoeth o wybodaeth arbenigol, arbenigedd strategol 
a sgiliau gweithredol.  

• Gwerth cynnwys partneriaid yn ystod camau cynnar a gweithio mewn 
partneriaeth â darparwyr gwasanaeth er mwyn cydgynhyrchu’r ymagwedd 
ranbarthol tuag at fynd i’r afael â bylchau yn y ddarpariaeth, osgoi dyblygu a 
gwneud y mwyaf o adnoddau. 
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15.4 Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol ac yn y 

Dyfodol 

• Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015, ynghyd â'r canllawiau statudol ar gomisiynu, yn pennu'r 
amodau a'r disgwyliadau ar gyfer datblygiadau gwasanaeth yng Nghymru. 

• Mae sawl newid i ffrydiau cyllido wedi'u cydgysylltu'n ganolog sy'n ceisio 
annog cydweithio amlddisgyblaethol er mwyn datblygu ymatebion mwy 
arloesol a thrawsbynciol sy'n rhoi'r pwyslais ar ddefnyddwyr gwasanaeth. 
Maent hefyd yn gosod y sylfeini ar gyfer gweithgarwch rhanbarthol. 

• Drwy Strategaeth VAWDASV Canolbarth a Gorllewin Cymru mae'r rhanbarth 
wedi cymryd y cam cyntaf i bennu agenda ar gyfer comisiynu a datblygu 
amrywiaeth o wasanaethau sy'n gallu ymateb yn llawnach i'r sbectrwm 
anghenion. 

• Nid yw gwasanaethau ac adnoddau yn y rhanbarth yn ddigonol i ddiwallu'r 
amrywiaeth llawn o anghenion sy'n cael eu nodi yn y Strategaeth ac mae 
cytundeb y bydd angen gweithio ar y cyd ac yn arloesol i fynd i'r afael â 
bylchau ac ymateb i'r angen. 

• Mae'r strategaeth yn tynnu sylw at yr angen am newid sylfaenol o ran deall 
natur drawsbynciol ac effaith VAWDASV i alluogi gwasanaethau cyhoeddus 
a'r sector VAWDASV arbenigol i feddwl yn wahanol am sut y gellir manteisio 
i'r eithaf ar adnoddau i gefnogi'r gwaith o roi'r strategaeth ar waith. 

 

Am y ddarpariaeth gofal a chymorth bresennol gweler Atodiad 15B. 

15.5 Bylchau a meysydd I’w gwella 

Dyma'r bylchau a'r meysydd y mae angen eu gwella: 

• Mabwysiadu modelau comisiynu sy’n caniatáu hyblygrwydd a datblygiad er 
mwyn diwallu anghenion newidiol yn hytrach na chyllido rhagnodol sy’n 
cyfyngu ar greadigrwydd / arloesedd ac sy’n arwain at wasanaethau sy’n 
gyfyngedig o ran y gwasanaethau y gallant eu darparu. 

• Datblygu model gwasanaethau sydd â meini prawf cymhwysedd sy’n 
gysylltiedig â chael mynediad i wasanaethau yn seiliedig ar yr angen am 
fynediad yn unig, yn hytrach na lefel risg, cymhlethdod neu argaeledd 
gwasanaethau. 

• Cynnwys goroeswyr fel rhan annatod o’r broses gomisiynu. 

• Yr angen am fwy o gydweithredu rhanbarthol ar draws y sector cyhoeddus 
a’r trydydd sector er mwyn canfod a diogelu adnoddau ychwanegol. 

• Cydnabod yr amrywiaeth o gymunedau ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru 
a phwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth fel elfennau annatod wrth 
gomisiynu gwasanaethau. 

• Cydnabod heriau natur wledig wrth gomisiynu gwasanaethau - 
cydnabyddiaeth o wir gost darparu gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig. 

• Yr angen am fuddsoddiad teg o adnoddau ar draws y rhanbarth. 
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15.6 Effaith y pandemig COVID-19  

Yn ystod y pandemig COVID-19 yn 2020-2021, awgryma llenyddiaeth sydd wedi dod 

i'r amlwg yn gyflym fod cyfyngiadau iechyd cyhoeddus COVID-19, gan gynnwys y 

rheoliadau cyfnod clo, gwarchod a chadw pellter cymdeithasol wedi effeithio ar lefelau 

VAWDASV (Snowdon et al., 2020). Er bod y darlun llawn o sut mae'r pandemig wedi 

effeithio ar VAWDASV yn dal i ddod i'r amlwg yn llawn, mae'n ymddangos yn debygol 

y gallai graddfa a natur VAWDASV fod wedi gwaethygu, gyda chynnydd mewn 

cysylltiadau â llinell gymorth Asesiad Systematig [1] o'r Dystiolaeth VAWDASV Uned 

Atal Trais Cymru ar gyfer pob math o VAWDASV a mwy o adroddiadau i'r 

gwasanaethau brys mewn rhai ardaloedd mewn perthynas â cham-drin domestig 

(Hohl a Johnson, 2020)  

Mae galwadau i linellau cymorth wedi cynyddu bum gwaith mewn rhai gwledydd wrth 

i gyfraddau IPV a gofnodwyd gynyddu o ganlyniad i'r pandemig COVID-19. Cyfeirir at 

hyn fel y pandemig cysgodol, gan fod COVID-19 yn parhau i roi straen ar wasanaethau 

iechyd, a bod trais yn cael ei waethygu yn y cartref, mae gwasanaethau hanfodol fel 

llochesi trais domestig a llinellau cymorth wedi cyrraedd eu capasiti (Cenhedloedd 

Unedig, 2021)  

Mae llawer o strategaethau atal a rhaglenni wedi'u gohirio neu eu gorfodi i addasu yn 

ystod y pandemig oherwydd cyfyngiadau ar symudiad, rhyngweithio wyneb yn wyneb 

a digwyddiadau cyhoeddus. Fodd bynnag, o ystyried y nifer cynyddol o adroddiadau 

am VAWDASV yn ystod yr argyfwng COVID-19, mae'n bwysicach nag erioed i 

hyrwyddo atal drwy drawsnewid normau, agweddau ac ystrydebau sy'n derbyn ac yn 

normaleiddio trais. Hefyd, er bod dulliau traddodiadol o atal, megis rhyngweithiadau 

wyneb yn wyneb yn gyfyngedig, mae cyfleoedd newydd wedi dod i'r amlwg, mae sawl 

math o gyfryngau, cyfathrebiadau ar-lein a nifer mawr o raglenni ysgogiadau 

cymunedol yn cynnwys darparu gweithgareddau'n rhithwir (Cynulliad Cyffredinol y 

Cenhedloedd Unedig, 2020). Mae nifer o ymyriadau sydd wedi'u cynnwys yn yr 

adroddiad hwn yn defnyddio llwyfannau ar-lein (Real Consent ac offer sgrinio 

mHealth), ac efallai bod yr ymyriadau hyn yn arbennig o berthnasol pan allai 

rhyngweithio wyneb yn wyneb fod yn gyfyngedig.  

Mae COVID-19 wedi amlygu VAWDASV ymhellach fel argyfwng byd-eang sydd angen 

gweithredu ar frys. Mae'r pandemig wedi amlygu methiant ymdrechion i atal ac 

ymateb i drais ond hefyd natur hynod sefydledig a systemig VAWDASV.  

Wrth i'r pandemig barhau, mae straen economaidd a chymdeithasol cynyddol yn cael 

effaith ar bawb, ond yn enwedig menywod, sydd yn aml yn ysgwyddo baich 

ychwanegol cyfrifoldebau gofalu, yn fwy tebygol o fod mewn cyflogaeth ansicr, yn 

ogystal â bod mewn mwy o berygl o erledigaeth drwy drais yn y cartref. Ar yr un pryd, 

mae mesurau cyfyngu ar symud ac ynysu cymdeithasol yn golygu bod menywod yn 

fwy agored i niwed a thrais ac ers cyflwyno mesurau cyfnod clo, mae mynediad 

cyfyngedig at wasanaethau cymorth, ffrindiau a theulu yn lleihau mynediad goroeswyr 

at gymorth gan gynyddu'r risg o niwed (Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, 

2020). 
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15.7 Argymhellion 

Mae'r dirwedd gomisiynu bresennol ar gyfer VAWDASV yng Ngorllewin Cymru wedi 

cydnabod chwe maes allweddol i'w datblygu a'u gwella: 

i. Egwyddorion ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau VAWDASV yn y Rhanbarth 

ii. Sefydlu Cyd-ddealltwriaeth o'r Darlun Mawr yn y Rhanbarth 

iii. Gweithgarwch Comisiynu Lleol a Rhanbarthol 

iv. Comisiynu ar y Cyd a Chyllidebau Cyfun 

v. Bylchau a Blaenoriaethau 

vi.    Llywodraethu, Arweiniad a Chydweithio 

 

 

 

Cyfeiriadau: 

[1] REPORT (violencepreventionwales.co.uk) 

[2]  Profiadau-Rhai-syn-Sefyll-Gerllaw-o-Drais-a-Cham-drin-Domestig-yn-ystod-y-

Pandemig-COVID-19.pdf (violencepreventionwales.co.uk) 

[3]  Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol | Uned Atal Trais 

(violencepreventionwales.co.uk) 

[4]  cenedlaethol-gynghorwyr-cynllun-blynyddol-2020-21.pdf (llyw.wales) 

[5]  bywydau-mwy-diogel-teuluoedd-iachach-strategaeth-drafft-mww-vawdasv-mawrth-

2018.pdf (llyw.wales) 

[6] mww-vawdasv-commissioning-and-service-development-framework-final.pdf 

(cysur.wales) 

[7] mid-and-west-wales-vawdasv-regional-pathway-to-support.pdf (cysur.wales) 

[8] Cysur | Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  

[9]  Nodweddion dioddefwyr cam-drin domestig, Cymru a Lloegr - y Swyddfa Ystadegau 

Gwladol (ons.gov.uk) 

[10] https://llyw.cymru/trais-yn-erbyn-menywod-cam-drin-domestig-thrais-rhywiol-
adroddiad-cynnydd-2019-i-2020-html 
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-11/national-advisers-annual-plan-2020-21.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-11/national-advisers-annual-plan-2020-21.pdf
https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1213738/safer-lives-healthier-families-final-draft-mww-vawdasv-strategy-march-2018.pdf
https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1213738/safer-lives-healthier-families-final-draft-mww-vawdasv-strategy-march-2018.pdf
https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1213738/safer-lives-healthier-families-final-draft-mww-vawdasv-strategy-march-2018.pdf
https://www.cysur.wales/media/1ztfkki3/mww-vawdasv-commissioning-and-service-development-framework-final.pdf
https://www.cysur.wales/media/1ztfkki3/mww-vawdasv-commissioning-and-service-development-framework-final.pdf
https://www.cysur.wales/media/42mh3kxm/mid-and-west-wales-vawdasv-regional-pathway-to-support.pdf
https://www.cysur.wales/vawdasv/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabusevictimcharacteristicsenglandandwales/yearendingmarch2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabusevictimcharacteristicsenglandandwales/yearendingmarch2021
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ATODIAD 5A 

POBL HŶN: Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol 

Cafodd Strategaeth Pobl Hŷn Cymru 2013 - 2023 ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru 

yn 2012, gyda'r weledigaeth ganlynol: 

• Bod pob person yng Nghymru yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u 

cefnogi beth bynnag yw eu hoed. 

• Bod gan holl bobl hŷn Cymru yr adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac 

ariannol sydd eu hangen arnyn nhw i ddelio â'r cyfleoedd a'r heriau maen nhw'n 

eu hwynebu. 

Nod y strategaeth yw gwella llesiant pobl hŷn o ran ffactorau cymdeithasol, ariannol 

ac amgylcheddol. Gellir gweld rhagor o fanylion yma: 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/the-strategy-for-older-

people-in-wales-2013-2023.pdf 

Yn dilyn cydnabod bod profiadau bywyd a realiti dyddiol yn amrywio'n fawr i bobl yn 

eu 50au i'r rhai yn eu 80au a throsodd, yn 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru  o 

Blaid Pobl Hŷn: ein strategaeth ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio 

Gydag un weledigaeth o:  

• Cymru o blaid pobl hŷn sy'n cefnogi pobl o bob oed i fyw a heneiddio'n dda. 
• Cymru lle mae pawb yn edrych ymlaen at dyfu'n hŷn.  
• Cymru lle gall unigolion gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u llesiant eu hunain 

tra'n teimlo'n hyderus y bydd cymorth ar gael ac yn hawdd cael mynediad ato 
os oes angen.  

• Cymru lle nad yw rhagfarn oed yn cyfyngu ar botensial neu'n effeithio ar safon 
y gwasanaethau y mae pobl hŷn yn eu derbyn. 

• Cenedl sy'n dathlu oedran ac, yn unol ag Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig 
ar gyfer Pobl Hŷn, cenedl sy'n cynnal annibyniaeth, cyfranogiad, gofal, hunan 
foddhad ac urddas pobl hŷn bob amser. 

Gellir gweld rhagor o fanylion yma: https://llyw.cymru/cymru-o-blaid-pobl-hyn-ein-
strategaeth-ar-gyfer-cymdeithas-syn-heneiddio-html  
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ATODIAD 5B 

POBL HŶN: Darpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol 

Mae'r holl bartneriaid yn y rhanbarth wedi parhau i symud tuag at fodel cyson o ofal 

ar gyfer pobl hŷn, yn seiliedig ar egwyddorion llesiant ac atal sydd wedi'u crynhoi yn 

Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ac wedi'u llywio'n lleol gan 

ystod o gynlluniau a strategaethau gan gynnwys cynlluniau Heneiddio'n Dda, Cynllun 

Tymor Canolig Integredig y Bwrdd Iechyd, 'Gweledigaeth ar gyfer Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cynaliadwy i Bobl Hŷn 2015-25 Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Datganiad o 

Fwriad rhanbarthol ar gyfer Integreiddio Gwasanaethau ar gyfer Pobl Hŷn sydd ag 

Anghenion Cymhleth yng Ngorllewin Cymru (2014). 

 

Mae'r ddarpariaeth ar draws y rhanbarth wedi'i seilio ar dair lefel o wasanaeth, sy'n 

cynnwys tri 'chynnig' i unigolion yn dibynnu ar eu hanghenion: 

 

Cynnig 1: Cymorth i Helpu eich Hun 

Darparu gwasanaethau i feithrin gwydnwch ac annibyniaeth unigolion hŷn, helpu pobl 

i helpu eu hunain ac atal yr angen am ofal parhaus. 

 

Cynnig 2: Cymorth pan fydd ei angen arnoch  

Darparu gofal a chefnogaeth i bobl fel y gallant adennill eu lefel flaenorol o 

annibyniaeth wedi salwch neu anaf. Yn cynnwys ail-alluogi ac adsefydlu gartref. 

 

Cynnig 3: Cefnogaeth Barhaus 

Yn cynnwys gwasanaethau i bobl sydd angen gofal neu gymorth mwy hirdymor. Fel 

arfer fe'i cyflwynir trwy asesiad integredig, gan ddarparu cymorth proffesiynol 

amlddisgyblaeth. Mae cynlluniau cymorth gofal yn seiliedig ar y cwestiwn 'Beth sy'n 

bwysig i chi?' gyda chynlluniau sy'n seiliedig ar ganlyniadau'n cael eu darparu yn unol 

â hynny. 

 

Gofal trwy Gymorth Technoleg 

Ar hyn o bryd mae amrywiaeth o raglenni gofal trwy gymorth technoleg yn cael eu 

defnyddio ar draws Gorllewin Cymru. Mae'r rhain yn amrywio o ddefnyddio tele-iechyd 

i fonitro a chefnogi pobl sydd â chyflyrau cronig fel COPD a methiant y galon, i 

ddefnyddio teleofal i fonitro ac atal cwympiadau. Gall amrywiaeth o raglenni gofal trwy 

gymorth technoleg helpu pobl i reoli eu cyflyrau, cynyddu hyder a helpu pobl i fyw'n 

annibynnol yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hirach.  

 

Gwasanaethau Cymorth Presennol 

 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 

Mae ystod eang o wybodaeth a chyngor ar gael, er mwyn helpu pobl i gyflawni eu 

canlyniadau drwy eu cyfeirio at y cymorth sydd ar gael yn y gymuned. 

 

Trydydd Sector 

Mae ystod eang o wasanaethau'r trydydd sector ar gael, sy'n hyrwyddo annibyniaeth, 

ymgysylltu cymdeithasol a chynhwysiant. 

Gofal a Chymorth yn y Cartref 
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Mae mynediad cyflym at ofal cartref i ddarparu gofal a chymorth pan fydd ei angen, 

neu yn ystod tymor hir. 

 

Gofal Preswyl a Nyrsio 

Mae sawl opsiwn gofal preswyl a nyrsio ar gael ar draws y rhanbarth, o ofal 

ychwanegol i nyrsio henoed bregus eu meddwl. Ar hyn o bryd mae cyfran sylweddol 

o'r bobl hŷn sy'n byw yn y lleoliad gofal preswyl yng Ngorllewin Cymru yn ariannu eu 

lleoliad eu hunain ond efallai y bydd angen cymorth ariannol arnynt yn ddiweddarach. 
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ATODIAD 5C 

POBL HŶN: Data Ychwanegol 

Lwfans Gweini 

Cyfanswm y bobl dros 65 oed oedd yn derbyn lwfans gweini yn Hywel Dda ym mis 

Tachwedd 2020 oedd 12,719 (6,490 yn Sir Gaerfyrddin, 3,880 yn Sir Benfro a 2,354 

yng Ngheredigion). Wrth i'r tebygolrwydd o dderbyn lwfans gweini gynyddu gydag 

oedran, bydd hyn yn golygu costau pellach gyda phoblogaeth sy'n heneiddio yn y 

dyfodol. 
 

Band 
Oedran 

Sir 
Gaerfyrddin 

Sir Benfro Ceredigion Gorllewin 
Cymru 

65-69 274 (4.22) 129 (3.32) 87 (3.70) 489 

70-74 907 (13.98) 466 (12.01) 274 (11.64) 1,650 (3.84) 

75-79 1,216 (18.74) 713 (18.38) 436 (18.52) 2,368 
(12.97) 

80-84 1,471 (22.67) 889 (22.91) 510 (21.67) 2,871 
(18.62) 

85-89 1,404 (21.63) 894 (23.04) 553 (23.49) 2,848 
(22.57) 

90+ 1,215 (18.72) 786 (20.26) 493 (20.94) 2,497 
(22.39) 

Cyfanswm 6,490 (100) 3,880 (100) 2,354 (100) 12,719 
(100) 

Tabl 6: Nifer y bobl sy'n derbyn taliad lwfans gweini ar gyfer grwpiau oedran  

mewn awdurdodau lleol a Gorllewin Cymru (Tach 2020) 

Tlodi Tanwydd  

Mae tlodi tanwydd yn broblem gynyddol i lawer o bobl ac yn enwedig i bobl hŷn. Yn 

ogystal ag ymdopi ar incwm sefydlog, yr hynaf yw'r person, y lleiaf tebygol y maen 

nhw o gael gwres canolog. Gall hyn gael effeithiau andwyol ar iechyd a llesiant a phobl 

sydd wedi cael diagnosis o glefydau anadlol. Mae'r data presennol yn awgrymu y bydd 

pobl hŷn yn y dyfodol yn profi cynnydd llawer mwy mewn tlodi tanwydd na grwpiau 

oedran eraill (fel y gwelir yn ffigwr 33 isod). 
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Ffigwr 30: Cyfanswm y bobl a 

ragwelir o fod â thlodi tanwydd 

mewn gwahanol grwpiau oedran  
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ATODIAD 6A 

DEMENTIA:               Deddfwriaeth a Rheoliadau Cyfredol 

Rhestrir isod gynlluniau, strategaethau, safonau neu ganllawiau arfer da ar gyfer 
gweithredu cymorth dementia sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yng Nghymru, yn 
hytrach na deddfwriaeth:  
 
Heneiddio'n dda yng Nghymru:  

 

• Wedi’i lansio yn 2014, Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Trosolwg mewn 

persbectif Ewropeaidd. Nodwyd 5 maes blaenoriaeth i wella iechyd a llesiant 

pobl hŷn yng Nghymru:  

o Cymunedau sy’n ystyriol o bobl hŷn 

o Cymunedau sy'n cefnogi pobl â dementia  

o Atal codymau  

o Unigrwydd ac arwahanrwydd 

o Cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth  

• Gall llety priodol i bobl hŷn helpu i gyfrannu at fynd i'r afael â phob un o'r 

elfennau uchod.  

 

Fframwaith Arferion Da o ran:  Fframwaith Good Work:  Fframwaith Dysgu 

a Datblygu Cymru ar gyfer Dementia: 

 

• Wedi’i basio yn 2016, y nod cyffredinol yw cefnogi pobl i nodi ac ymdrin â’u 

hanghenion dysgu a datblygu penodol eu hunain yn rhydd, yn greadigol ac yn 

gyfrifol o fewn cyd-destun eu bywydau a’u hamgylchiadau.  

• Bwriedir cefnogi’r hyn sydd bwysicaf i bobl Cymru yn ogystal ag ysbryd a 

gofynion polisi, deddfwriaeth a chanllawiau Cymreig ynghylch gofal, cymorth 

a grymuso pobl â dementia, gofalwyr a’r gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol.  

 

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia: 

 

• Ym mis Chwefror 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'Gynllun Gweithredu 

ar gyfer Dementia 2018-2022. Cynllun gweithredu ar gyfer dementia 2018 i 

2022 

• Mae'r Cynllun Gweithredu Cymru yn nodi strategaeth glir i "Gymru fod yn 

genedl sy'n ystyriol o ddementia ac sy'n cydnabod hawliau pobl sy'n byw â 

dementia i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac i fyw mor annibynnol â 

phosibl yn eu cymunedau’.  

• Mae’r Cynllun Gweithredu yn cael ei oruchwylio gan y Grŵp Sicrhau a 

Gweithredu Cyflawni ar gyfer Dementia (DDAIG), y mae ei aelodau’n cynnwys 

pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd.  

 

 

 

 

Tudalen 463

https://gov.wales/dementia-action-plan-2018-2022
https://gov.wales/dementia-action-plan-2018-2022


117 

 

Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru Gyfan: 

 

• Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddwyd Llwybr safonau gofal Dementia Cymru 

Gyfan gan Gwelliant Cymru. Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru Gyfan 

o Wedi'i gyfarwyddo gan ofynion Cynllun Gweithredu Dementia Cymru  

o Wedi’i oruchwylio gan Grŵp Gorchwylio Gweithredu ac Effaith 

Dementia Llywodraeth Cymru (DOIIG).  

o Mae'r ugain safon wedi'u cynllunio i fod yn ddynamig trwy ymateb i 

werthuso a thystiolaeth ategol.  

o Mae’r safonau’n gorwedd o fewn 4 thema:  

▪ Hygyrch 

▪ Ymatebol 

▪ Taith  

▪ Partneriaethau a Pherthnasau  

o Datblygwyd y safonau gan ddefnyddio Fframwaith Cyflawni Gwelliant 

Cymru a rhagwelir y bydd y gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu 

canllaw Fframwaith Cyflawni dwy flynedd ar gyfer y rhanbarthau ledled 

Cymru am y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2023.  

 

DEDDF GWASANAETH IECHYD CENEDLAETHOL (CYMRU) 2006 Cyfarwyddiadau 

Gwasanaethau Meddygol Sylfaenol (Iechyd Meddwl) (Gwasanaethau Ychwanegol dan 

Gyfarwyddyd) (Cymru) 2017  

(vii) nodi anghenion yn gynnar, rheolaeth effeithiol, cyngor a chymorth i bobl â 

dementia a'u gofalwyr; (viii) deall pwysigrwydd diagnosis amserol mewn dementia 

gan gynnwys gwneud penderfyniadau uwch a phwerau atwrnai parhaus neu arhosol;  

https://gov.wales/primary-medical-services-mental-health-directed-enhanced-

services-wales-directions-2017-2017-no13 
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ATODIAD 6B 

DEMENTIA: Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol  

Mae Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia (DAP) yn nodi gweledigaeth 

Llywodraeth Cymru ar gyfer creu Cymru sy’n ystyriol o ddementia, a ddatblygwyd 

gyda’r rhai sy’n gwybod fwyaf am yr hyn sydd angen ei wneud i wella gwasanaethau 

dementia sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn – y rhai sydd â phrofiad o fyw â dementia, 

eu teuluoedd a'u gofalwyr a darparwyr gwasanaethau. O ganlyniad i’r safbwyntiau a 

fynegwyd mewn prosesau ymgynghori ac ymgysylltu, mae’r cynllun gweithredu wedi’i 

strwythuro o gylch canlyniadau sy’n dilyn dull llwybr gofal dementia i gynnwys y 

canlynol:  

• Lleihau risg ac oedi cyn cychwyn  

• Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth  

• Dysgu a datblygu  

• Cydnabod ac adnabod  

• Asesiad a diagnosis 

• Byw cystal â phosibl, cyhyd â phosibl gyda dementia  

• Gofal a chymorth ar gyfer anghenion cynyddol 

 

Fel y cyfeiriwyd ym mhrif gorff y bennod, mae Strategaeth Dementia Ranbarthol wedi'i 

chomisiynu i gefnogi gweithredu arfer gorau yn unol â'r DAP. Er cydnabod y bydd y 

strategaeth hon yn hybu arloesedd ac integreiddio ac yn nodi bylchau a meysydd i’w 

gwella, mae ystod o wasanaethau sy’n cyd-fynd â nodau’r DAP ar gael ar hyn o bryd:  

Lleihau risg ac oedi cyn cychwyn: 

 

• Delta Connect – gwasanaeth teleofal sy’n darparu asesiad llesiant unigol a 

chynllun aros yn iach unigol  

 

Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth:  

 

• Menter ymbarél eang a arweinir gan y 3ydd sector – ymgyrch ‘Mae Gorllewin 

Cymru yn Garedig’ i gymell gweithredoedd caredigrwydd ar hap  

• Swyddog Datblygu Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia Cymdeithas 

Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro  

 

Dysgu a datblygiad:  

 

• Datblygu fframwaith hyfforddi dementia  

Asesiad a diagnosis:  

 

• Gwasanaethau asesu cof  

Byw cystal â phosibl, cyhyd â phosibl gyda dementia:  

 

• Timau Cymunedol Mynediad Cyflym ym mhob rhan o Orllewin Cymru sy'n 

darparu gwasanaeth amlddisgyblaethol i bobl yn eu cartrefi  
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• Tîm Nyrsys Admiral  

• Taith drwy grwpiau cymorth dementia  

 

Gofal a chymorth ar gyfer anghenion cynyddol:  

 

• Darpariaeth gofal seibiant  

• Tîm Cymunedol Llesiant Dementia  

• Darpariaeth Gwasanaeth Gofal Diwedd Oes gan gynnwys y canlynol:  

o Comisiynodd Paul Sartori a Marie Curie i ddarparu hyfforddiant Cynllunio 

Gofal Ymlaen Llaw  

o Mae uwch nyrsys Marie Curie yn helpu pobl â dementia datblygedig i gael 

mynediad at wasanaethau gofal lliniarol a diwedd oes yn yr ysbyty, gartref 

ac mewn cartrefi gofal ar draws y rhanbarth  

o Mae sefydliad Paul Sartori yn darparu addysg i amrywiaeth o 

gynulleidfaoedd, gan gynnwys eu staff eu hunain ac eraill ar draws y 

bwrdd iechyd  

o Mae ymrwymiadau o'r DAP hefyd wedi'u cynnwys yn y strategaeth Gofal 

Lliniarol a Diwedd Oes Ranbarthol sydd hefyd cael ei datblygu  
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ATODIAD 6C  

DEMENTIA: Data Ychwanegol 

Siartiau a Graffiau Data Dementia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigurau 31, 32 a 33:   

Siartiau a Graffiau Dementia (QOF GP)  
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ATODIAD 7A 
 

GOFALWYR DI-DÂL:  Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol  

Mae ystod o ddeddfwriaethau, polisïau a strategaethau cenedlaethol yng Nghymru 

sydd â'r nod o ddarparu cymorth i ofalwyr, gan gynnwys:  

Strategaeth gofalwyr di-dâl Llywodraeth Cymru 2021 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Di-dâl ym mis Mawrth 

2021, sy’n cynrychioli ymrwymiad o’r newydd i wella’r gydnabyddiaeth a’r cymorth i 

ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Mae'n nodi blaenoriaethau cenedlaethol diwygiedig ar 

gyfer gofalwyr di-dâl sydd wedi'u halinio'n agos â'r strategaeth Gofalwyr ranbarthol 

yng Ngorllewin Cymru. Pedair blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw:  

• Blaenoriaeth 1: Canfod a chydnabod gofalwyr di-dâl  

• Blaenoriaeth 2: Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth 

• Blaenoriaeth 3: Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu  

• Blaenoriaeth 4: Cefnogi gofalwyr di-dâl ym myd addysg ac yn y gweithle.  

Strategaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl[19] 

Grŵp Ymgynghorol Gweinidogol ar gyfer Gofalwyr[20] 

 HYPERLINK "https://gov.wales/strategy-unpaid-carers-delivery-plan-2021-

html%23section-83608%20" Monitro gweithrediad a chynnydd y cynllun 

cyflawni[21] 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [15] 

Gofalwyr Cymru - Track the Act[16] 

Prif egwyddorion y Ddeddf yw:  

•  Llais a rheolaeth - rhoi'r unigolion a'u hanghenion wrth wraidd eu gofal; 

rhoi llais iddynt i gyrraedd y canlyniadau sy’n eu helpu i gael llesiant.  

•  Atal ac Ymyrraeth Gynnar - cynyddu gwasanaethau atal yn y gymuned er 

mwyn sicrhau bod angen critigol yn cynyddu cyn lleied â phosibl. 

•  Llesiant - cefnogi pobl i sicrhau eu llesiant personol a mesur llwyddiant gofal 

a chymorth. 

•  Cyd-gynhyrchu - annog unigolion i gymryd mwy o ran wrth lunio a darparu 

gwasanaethau.  

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella 

llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Bydd y ddeddf 

yn ysgogi’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y ddeddf i feddwl mwy am y tymor hir, 

gweithio'n well gyda phobl a chymunedau a chyda'i gilydd, ceisio atal problemau a 
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mabwysiadu dull mwy cydgysylltiedig. Sicrhau bod pawb yn gweithio tuag at yr un 

weledigaeth, mae 7 nod llesiant wrth wraidd y ddeddf;  

• Cymru lewyrchus 

• Cymru gydnerth 

• Cymru iachach 

• Cymru sy’n fwy cyfartal 

• Cymru o gymunedau cydlynus 

• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 

Deddf llesiant cenedlaethau’r dyfodol: yr hanfodion[17] 

 

Llywodraeth Cymru, Cymru Iachach (2019)  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/a-healthier-wales-action-

plan.pdf [18] 

Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar newid pum maes allweddol ym maes iechyd a 

gofal cymdeithasol:  

i. Bydd y system iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd fel na 
fydd pobl sy’n eu defnyddio yn sylwi pan fyddant yn cael eu darparu gan 
sefydliadau gwahanol.  

ii. Bydd gwasanaethau'n symud o'r ysbyty i gymunedau a bydd gwasanaethau 
sy'n atal pobl rhag mynd yn sâl drwy ganfod pethau'n gynt neu eu hatal yn 
gyfan gwbl yn cael eu cynyddu.  

iii. Bydd systemau i fesur beth sy'n wirioneddol bwysig i bobl yn gwella ac yn 
cael eu defnyddio i ddarganfod pa wasanaethau a chymorth sy'n gweithio'n 
dda a pha rai sydd angen eu gwella.  

iv. Bydd Cymru yn lle gwych i weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a 
bydd mwy yn cael ei wneud i gefnogi gofalwyr a gwirfoddolwyr  

v. I sicrhau bod ein gwasanaethau yn gweithio fel system unigol, mae angen i ni 
weithio gyda'n gilydd a mynd i'r un cyfeiriad.  

 

Y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer pobl sydd angen gofal a 

chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth (2019)  

Adroddiad Dangosyddion y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol (llyw.cymru)[23]  

Yr amcanion allweddol ar gyfer y fframwaith canlyniadau cenedlaethol yw:  

•  Gosod y cyfeiriad cenedlaethol i hyrwyddo llesiant pobl sydd angen gofal a 

chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth yng Nghymru.  

•  Disgrifio'r canlyniadau llesiant cenedlaethol pwysig y dylai pobl sydd angen 

gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth eu disgwyl er mwyn byw 

bywydau bodlon.  
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• Darparu gwell tryloywder ynghylch a yw gwasanaethau yn gwella canlyniadau 

llesiant i bobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth 

yng Nghymru gan ddefnyddio dangosyddion cyson ac sy'n cymharu.  
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ATODIAD 7B 

GOFALWYR DI-DÂL:  Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol  

1. Gwaith presennol a mentrau pwysig yn Rhanbarth Gorllewin Cymru  

Mae modd bwrw golwg ar ddadansoddiad llawn o'r gwaith sy'n cael ei wneud yng 
Ngorllewin Cymru o dan arweiniad Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru 
(WWCDG) mewn adroddiadau blynyddol a luniwyd gan y grŵp. Mae’r adroddiadau 
blynyddol hyn yn rhoi manylion llawn am yr holl gamau a’r rhaglenni a gyflawnwyd 
drwy’r rhaglen gofalwyr gan WWCDG:  

WWCDG-Annual-Report-2021-21-FINAL.pdf (wwcp.org.uk) [9] 

WWCDG-Carers-Annual-Report-2019-20-FINAL.pdf (wwcp.org.uk) [10] 

WWCDG-Carers-Annual-Report-2018-19-final-version.pdf (wwcp.org.uk) [11] 

2. Gwasanaethau cymorth presennol  

Mae ystod o wasanaethau cymorth a gofal ar gael ar draws y rhanbarth i gefnogi 
gofalwyr. Mae rhai gwasanaethau yn cael eu comisiynu yn unigol gan gyrff statudol a 
chaiff eraill eu comisiynu ar y cyd ar sail sirol neu ranbarthol. Mae Grŵp Datblygu 
Gofalwyr Gorllewin Cymru yn darparu fforwm allweddol ar gyfer gweithio mewn 
partneriaeth rhwng y cyrff comisiynu ac yn sicrhau cydweithio ar ddatblygu cynlluniau 
ar gyfer defnyddio cyllid grant Llywodraeth Cymru, e.e. Cronfa Gofal Integredig a 
grantiau Gofalwyr.  

Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru (WWCDG) wedi gallu cydlynu sawl darn 
pwysig o waith, gan gynnwys:  

•  Darparu mynediad i ofalwyr ifanc at wasanaeth gwybodaeth cynhwysfawr a'u 
galluogi i hysbysu archfarchnadoedd, fferyllfeydd, athrawon ac eraill bod 
ganddynt gyfrifoldebau gofalu.  

•  Parhau i gyflwyno'r Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, gan gynyddu 
ymwybyddiaeth  gweithwyr proffesiynol o anghenion gofalwyr ar draws 
sectorau gan gynnwys gofal iechyd sylfaenol, cymunedol ac acíwt, ysgolion, 
llyfrgelloedd, gofal cymdeithasol, y Ganolfan Byd Gwaith a sefydliadau'r 
trydydd sector. Mae dros 120 o leoliadau yn cymryd rhan yn y cynllun ar hyn 
o bryd ac mae llawer mwy yn gweithio tuag at hynny. Mae'r cynllun hefyd yn 
galluogi pobl i gofrestru fel gofalwr gyda'u meddyg teulu, gan arwain at 
atgyfeiriad i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr lleol a all ddarparu 
gwybodaeth, cyngor a chymorth ychwanegol  

•  Defnyddio Swyddogion Gofalwyr (a gyflogir gan y trydydd sector) mewn 
ysbytai i gynorthwyo gweithwyr iechyd proffesiynol i nodi gofalwyr di-dâl, 
gwella'r rhan y maent yn ei chwarae yn y broses ryddhau a darparu 
gwybodaeth a chymorth.  

•  Parhau i gyflwyno'r rhaglen Cyflwyniad i Ofalu Amdanaf i (I2LAM) ar gyfer 
gofalwyr ledled Gorllewin Cymru, gan helpu gofalwyr i ddysgu sgiliau newydd 
a gofalu am eu hiechyd eu hunain wrth ofalu am rywun arall.  
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•  Cyflwyno'r Rhaglen Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr, gan roi sgwrs 'beth sy'n 
bwysig' i ofalwyr a chymorth priodol gan gynnwys ymyriadau ataliol a seibiant  

•  Sefydlu'r Gronfa Arloesi Cymorth i Ofalwyr ranbarthol sy'n cynnig cyllid tymor 
byr i sefydliadau'r trydydd sector er mwyn iddynt ddarparu cymorth i ofalwyr. 
Mae'r mentrau a gefnogir yn cynnwys sesiynau ffitrwydd corfforol, 
digwyddiadau hel atgofion chwaraeon, sesiynau crefft a chymdeithasol ar-lein 
a chymorth wedi'i dargedu i ofalwyr hŷn  

• Cyflwyno'r cynllun Cyflogwyr i Ofalwyr (EfC) yng Ngorllewin Cymru gan sicrhau bod 
partneriaid statudol a thrydydd sector yn cael mynediad i ystod o adnoddau. 
Mae hyn wedi galluogi sefydliadau i adolygu polisïau a gweithdrefnau trwy 
lygad gofalwyr a chynnig cymorth ymarferol i weithwyr sydd â chyfrifoldebau 
gofalu drwy gyflwyno pasbortau gofalwyr a rhwydweithiau staff.  

•  Amrywiol fentrau cynhwysiant digidol i gynorthwyo gofalwyr yn ystod y 
pandemig, gan gynnwys Partneriaethau Cysylltiadau Digidol Sir Benfro sy'n 
cynorthwyo pobl, gan gynnwys gofalwyr, i gael mynediad at gyfarpar digidol a 
thechnoleg  

 
 3. Cymorth a Gwasanaethau Gofal  

Yn ogystal â’r rhaglenni gwaith sy'n cael eu cynnal dan raglenni grant Llywodraeth 
Cymru a ariennir gan WWDCG, mae hefyd nifer o wasanaethau cymorth a gofal ar 
gael i ofalwyr sy’n cael eu comisiynu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac 
awdurdodau lleol. Gellir rhannu’r rhain yn fras yn wasanaethau sy’n cefnogi:  

• Adnabod a chydnabod  

• Cyngor a gwybodaeth 
• Asesiad o anghenion gofalwyr 
• Cymorth ymarferol (er enghraifft gofal amgen, help o amgylch y cartref, 

siopa) 
• Eiriolaeth 
• Cefnogaeth sy'n benodol i gyflwr ar gyfer y gofalwr a'r person y mae'n gofalu 

amdano  
 
4. Awdurdod Lleol a Chymuned  

Yn ogystal â'r cymorth a'r gwasanaethau iechyd arbenigol a ddarperir gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae awdurdodau lleol yn darparu sawl mecanwaith 
cymorth arall:  
 
• Gwasanaethau cyffredinol - Er enghraifft, canolfannau hamdden, 
canolfannau cymunedol, llyfrgelloedd, cyfleoedd addysg oedolion er y cydnabyddir 
nad yw'r gwasanaethau hyn eto'n darparu mynediad cyfartal cyson i bobl ag 
anableddau dysgu  
• Gwasanaethau atal - mae cyllid grant y Cyngor yn cefnogi twf 
gwasanaethau cymunedol eraill sy'n cael eu cyd-gynhyrchu ag aelodau cymunedau 
gan alluogi pobl i adeiladu ar eu cryfderau a'u hadnoddau unigol eu hunain. Mae'r 
rhain yn cynnwys cynlluniau cymydog da, clybiau cinio, mentrau cymunedol, 
gwasanaethau cymunedol/gwirfoddol  
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• Cyfleoedd Dydd - Darparu cyswllt ac ysgogiad cymdeithasol, lleihau unigedd 
ac unigrwydd, cynnal a / neu adfer annibyniaeth, cynnig gweithgareddau sy'n 
darparu ysgogiad meddyliol a chorfforol, darparu gwasanaethau gofal, cynnig 
cymorth lefel isel i bobl sy'n wynebu risg  
• Darpariaeth gofal seibiant - Mae seibiant byr/seibiannau yn ymrwymiad 
allweddol i gydnabod bod seibiannau wedi'u cynllunio yn rhan hanfodol o gefnogi 
teuluoedd  
• Gwasanaethau a Gomisiynir - Trefniadau byw â chymorth a gomisiynir yn 
unigol sy'n galluogi pobl ag anableddau dysgu i fyw yn eu tenantiaethau eu hunain 
gyda chymorth ar lefelau amrywiol, a gwasanaethau preswyl sy'n cynnwys darparu 
llety a gofal ar y safle, lle mae gofal ar gael 24 awr y dydd. Caiff gwasanaethau 
eiriolaeth eu comisiynu ar draws y rhanbarth;  
• Taliadau Uniongyrchol - Mae'r modd hwn o dalu yn darparu ffordd arall i 
unigolion gael mynediad at ystod o gyfleoedd trwy allu dewis pwy sy'n darparu'r 
gwasanaethau sydd eu hangen arnynt  
 
5. Ymateb i'r Pandemig COVID-19 

Yng Ngorllewin Cymru, mae'r awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector wedi 
ymateb yn dda iawn i'r Pandemig Covid-19 gan addasu eu gwasanaethau yn gyflym 
ac, mewn rhai achosion, symud eu gweithgareddau ar-lein.  
 
Er enghraifft, gan nad oedd modd cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb, llwyddodd 
grŵp Gofalwyr Trefdraeth yn Sir Benfro i gynnal cyfarfodydd ar-lein dros Zoom, gyda 
chymorth Cysylltydd Cymunedol. O ganlyniad, roedd yn haws i Ofalwyr ar draws y Sir 
fod yn rhan o’r grŵp Gofalwyr, gan ddenu Gofalwyr newydd a oedd yn chwilio am 
gymorth gan gyfoedion ar-lein.  
 
Enghraifft arall yw Uned Gofalwyr Ceredigion a ddarparodd raglen lawn o weithdai, 
hyfforddiant a thrafodaethau am hawliau Gofalwyr dros chwe mis olaf 2020-21.  
 
Mae pob gwasanaeth Gofalwyr Ifanc wedi parhau i weithredu ac addasu ei ffyrdd o 
weithio, gan ddefnyddio Zoom, WhatsApp a Microsoft Teams.  
 
Mae cyswllt rheolaidd wedi'i gynnal gyda Gofalwyr ifanc a'u teuluoedd i fynd i'r afael 
â materion.  
 
Mae pob gwasanaeth wedi gweld dirywiad yn iechyd meddwl pobl ifanc a rhieni dros 
y flwyddyn ac mae gwasanaethau wedi ymateb drwy gynnig cymorth priodol.  
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ATODIAD 7C 

GOFALWYR DI-DÂL:  Data Ychwanegol 

Canfu Arolwg Cleifion Meddygon Teulu 2019 (Lloegr) fod gofalwyr di-dâl yn fwy 

tebygol o ddweud bod ganddynt gyflwr, anabledd neu salwch hirdymor na'r rheiny 

nad ydynt yn ofalwyr (63% o ofalwyr di-dâl o gymharu â 51% o'r rheiny nad ydynt yn 

ofalwyr).   

Yn seiliedig ar gyfrifiad cenedlaethol a gynhaliwyd gan Carers UK a Phrifysgol Sheffield 

yn 2015 (Buckner ac Yeandle, 2015), gall y gost o gymryd lle gofal di-dâl yng 

Ngorllewin Cymru fod oddeutu £924m.  Mae hyn yn fwy na chyllideb flynyddol y GIG 

ar gyfer y rhanbarth, sydd bron yn £727m (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2016a). 

 

 

Ffigur 34: Darparu gofal di-dâl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, SYG 2011 
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ATODIAD 8A 

ANABLEDDAU DYSGU: Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol  

Mae yna lawer o bolisïau yng Nghymru sy'n cefnogi sut y mae pobl ag anabledd dysgu 
yn byw eu bywydau. Rydyn ni am wneud yn siŵr ein bod yn rhan o'r gwaith o greu a 
siapio sut y mae’r polisïau hyn yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu i fyw bywyd i'r 
eithaf. Mae llawer o bolisïau generig sy'n canolbwyntio ar y boblogaeth gyfan, fodd 
bynnag, mae yna ddeddfau a rhaglenni penodol sydd wedi’u hanelu at bobl ag 
anabledd dysgu, gan gynnwys: 
 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

Mae prif sylfeini'r ddeddf yn cynnwys y canlynol:  
 

• Llais a rheolaeth - sicrhau bod yr unigolion a'u hanghenion wrth wraidd eu 
gofal a rhoi llais iddynt, a rheolaeth iddynt dros, gyrraedd y canlyniadau sy'n 
eu helpu nhw i sicrhau eu llesiant;  

• Atal ac ymyrraeth gynnar - cynyddu gwasanaethau atal yn y gymuned er 
mwyn sicrhau bod angen critigol yn lleihau cyn lleied â phosibl.  

• Llesiant - cefnogi pobl i sicrhau eu llesiant personol a mesur llwyddiant gofal 
a chymorth.  

• Cydgynhyrchu - annog unigolion i gymryd mwy o ran wrth lunio a darparu 
gwasanaethau.  
 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018  

Mae'r ddeddf yn darparu fframwaith deddfwriaethol unedig i gefnogi pob plentyn o 
oedran ysgol gorfodol neu iau sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r ddeddf 
yn canolbwyntio ar y canlynol:  
 
 

• Proses integredig, gydweithredol o asesu, cynllunio a monitro, sy'n hwyluso 
ymyriadau cynnar, amserol ac effeithiol.  

• System deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor, ac ar gyfer 
datrys pryderon ac apeliadau.  
 

Anableddau Dysgu - Rhaglen Gwella Bywydau 2018 

Un strategaeth drawsbynciol i lywio pob penderfyniad ac i ddarparu fframwaith ar 
gyfer gwella bywydau pobl ag anableddau dysgu. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar y 
strategaethau a'r dystiolaeth i wella pum maes blaenoriaeth a mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau. Mae'r meysydd blaenoriaeth yn cynnwys:  
 

• Y Blynyddoedd cynnar a phlant  

• Tai 
• Gofal cymdeithasol  
• Iechyd a llesiant 
• Sgiliau, addysg a chyflogaeth  
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ATODIAD 8B 

ANABLEDDAU DYSGU: Darpariaeth Gofal a Chymorth Presennol  

Mae ystod o wasanaethau cymorth a gofal ar gael ar draws y rhanbarth i gefnogi 

oedolion ag anableddau dysgu i fyw bywydau llawn yn y gymuned.  

1. ‘Newid mewn Gweithredu’: Cydgynhyrchu a Chynnwys 

Yn dilyn Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2015, mae sylw penodol wedi cael ei roi 

ar ddatblygu ethos o gydgynyrchu. Mae'r gwasanaethau gofal a chymorth wedi anelu 

at gynnwys pobl ag anableddau dysgu ym mhob agwedd ar y cynlluniau darparu gofal 

a chymorth yng Ngorllewin Cymru. Mae'r gwaith o ganolbwyntio ar gydgynhyrchu wedi 

arwain at bresenoldeb defnyddwyr gwasanaeth ar bwyllgorau megis y RILP a ffurfio’r 

‘Dream Team’ a llunio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru.  

 

DREAM TEAM 
Mae'r Dream Team yn gydweithrediad o bobl ac aelodau o elusennau Pobl yn 

Gyntaf Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ynghyd â chynrychiolwyr o Geredigion. Mae 

aelodau'r Dream Team yn cynnwys dinasyddion sydd â phrofiad uniongyrchol am 

fyw ag anableddau dysgu.  Grŵp o unigolion sydd ag anableddau dysgu yw'r 

Dream Team sy'n rhoi cyngor i ddarparwyr gofal ac awdurdodau lleol ynghylch 

beth sydd wir yn bwysig, i ddwyn y gwasanaethau i gyfrif ac i sicrhau bod yr 

anghenion gofal a chymorth sydd bwysicaf i bobl ag anabledd dysgu yn cael eu 

diwallu.  

Siarter Anableddau Dysgu (https://www.ldcharter.com/) 
Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae'r gymuned anableddau dysgu yn Sir Benfro, Sir 

Gaerfyrddin a Cheredigion wedi cydweithio i ddatblygu Siarter - rhestr syml yn nodi'r 

pethau maent yn eu disgwyl a'u hangen i fyw bywydau hapus.   

"Mae Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru yn dwyn ynghyd ein hawliau, ein hanghenion a'n 

dymuniadau mewn dogfen syml sydd wedi'i hanelu at bawb yn ein cymuned. 

 "Rhoir sylw i feysydd hanfodol megis cefnogaeth, iechyd a pherthnasoedd, gan ddod â nhw i gyd 

at ei gilydd mewn dogfen y gall pawb ymrwymo iddi, ac fe ddylai pawb wneud hynny. "Doeddwn 

ddim yn siŵr ynghylch defnyddio'r geiriau "rydym yn mynnu" - ond rydyn yn gwneud hynny! Mae 

ond yn deg ein bod yn mynnu cael ein trin fel pawb arall, cael bywyd cymdeithasol, gwneud 

pethau sy'n ein bodloni a chael ein trin ag urddas a pharch." 
 

  
             James Dash, Cyd-gadeirydd  Grŵp y Rhaglen Anableddau Dysgu  

Mae Siarter Anableddau Gorllewin Cymru wedi ei datblygu â chefnogaeth gan Gronfa 

Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru a Choleg Sir 

Benfro. Fe'i cefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir 

Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae'r Siarter wedi'i llunio ac yn cael ei 

harwain gan y Dream Team, pobl ag anableddau dysgu, ac nid gweithwyr proffesiynol, 

gwasanaethau cymdeithasol neu hyd yn oed elusennau. Mae'r Dream Team hefyd yn 

ymwneud â dwyn pobl i gyfrif. Maent yn ymweld â busnesau a sefydliadau i ofyn iddynt 

ymrwymo - ac yn edrych i weld eu bod yn gwireddu eu hymrwymiadau.  

Mae’r siarter anableddau dysgu yn sail i’r holl gynllunio a darpariaeth ar gyfer 

gwasanaethau anableddau dysgu yng Ngorllewin Cymru yn y dyfodol ac mae wedi’i llunio 

gan bobl ag anableddau dysgu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.  
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2. Gwaith presennol a mentrau pwysig yn Rhanbarth Gorllewin Cymru 

Ar y cyd â'r siarter anableddau dysgu a'r dull cydgynhyrchu, mae nifer o fentrau eraill 

wedi'u rhoi ar waith. Mae'r prosiectau hyn wedi cael buddsoddiad cyfalaf ac maent i 

gyd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â'r bylchau a'r anghenion amrywiol a amlinellwyd 

gan Asesiad o Anghenion y Boblogaeth blaenorol. Bwriad y mentrau hyn yw sicrhau 

bod lleisiau dinasyddion yn cael eu clywed/gwrando arnynt a sicrhau bod dinasyddion 

yn gallu cyrchu’r wybodaeth gywir, pan fo’i hangen, yn y ffordd y maent ei heisiau a’i 

defnyddio i reoli a gwella eu llesiant.  

 

2.1 Hyrwyddwyr Gwiriad Iechyd 

Pobl ag anableddau dysgu yn cefnogi eu cyfoedion i gael Gwiriadau Iechyd Blynyddol 

a thrwy hynny leihau anghydraddoldebau iechyd cyffredin.  

 

2.2 Apiau tech 

Cyd-gynhyrchu atebion digidol hygyrch i systemau papur fel Pasbortau Iechyd a 

Chynlluniau Gofal a mynediad at gymorth ar-lein arall, megis gwybodaeth teithio.  

 

2.3 Prosiect Dychweliad a Dilyniant 

Tîm rhithwir yn adolygu lleoliadau gofal preswyl i ddatblygu dewisiadau amgen priodol 
i ofal sefydliadol hirdymor yn unol ag anghenion unigol a aseswyd.  
 
2.4 Prosiect hyfforddiant a chyflogaeth anableddau dysgu rhanbarthol 
Cymorth i fynd i'r afael â chyfleoedd cyfyngedig i bobl ag anableddau dysgu i gymryd 
rhan mewn gwaith gwirfoddol neu gyflogedig fel y nodir yn y Strategaethau 
anableddau dysgu ar draws y rhanbarth, trwy ehangu cynllun peilot llwyddiannus yn 
Sir Benfro.  
 
2.5 Cyfeillion ymarfer  
Gwella iechyd a llesiant oedolion ag anabledd dysgu a’u rhieni/gofalwyr, trwy 
ddatblygu ystod o grwpiau ymarfer a gweithgaredd â chymorth.  
 
2.6 Llety â chymorth 
Gwella mynediad at lety â chymorth drwy wella polisïau, systemau, prosesau ac 
ymgysylltu â phartneriaid Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC).  
 
2.7 Trawsnewid cyfleoedd dydd 
Rhaglen ymgysylltu i ddatblygu model o gyfleoedd dydd yn y dyfodol. Mae'r rhaglen 
hon wedi'i hanelu at drawsnewid cyfleoedd dydd trwy ddatblygu modelau darparu 
eraill a threialu ffyrdd newydd o weithio.  
 
2.8 Yn ein hanterth 
Datblygu partneriaethau, lledaenu gwybodaeth, rhannu profiadau, darparu 
mecanweithiau i sicrhau bod lleisiau pobl hŷn ag anableddau dysgu yn cael eu clywed 
ac yn cael ymateb.  
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2.9 Gwasanaeth Ymyriadau Ymddygiad Cadarnhaol Caerfyrddin 
Gwasanaethau lleol sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd, i leihau 
achosion o ymddygiad heriol yr adroddir amdanynt, nifer y lleoliadau sy'n methu a 
chost uchel lleoliadau y tu allan i'r sir.  
 
2.10 Cronfa Arloesi Anableddau Dysgu  
Cyfleoedd i dreialu modelau darparu gwasanaeth amgen i gefnogi a grymuso'r rhai ag 
anableddau dysgu trwy dreialu gwasanaethau arloesol a chyd-gynhyrchu sy'n llenwi 
bylchau yn y ddarpariaeth.  
  

3. Gwasanaethau Gofal a Chymorth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae yna drefniant o wasanaethau ac 

arbenigwyr sy’n helpu i ofalu a chefnogi pobl ag anableddau dysgu, gan gynnwys: 

Seiciatreg ymgynghorol, seicoleg, nyrsio cymunedol, Therapi Iaith a Lleferydd, Therapi 

Galwedigaethol a Ffisiotherapi. Yn ogystal, mae nifer o wasanaethau ar gael yn 

benodol i’r gymuned anableddau dysgu ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i 

helpu i sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau 

a’r gofal sydd eu hangen arnynt a lleihau unrhyw anghydraddoldebau iechyd. Mae'r 

rhain yn cynnwys: 

3.1 Gwasanaeth Tîm Cymunedol Anableddau Dysgu (CTLD) 

Mae pedwar gwasanaeth Tîm Cymunedol Anableddau Dysgu ar draws ardal Hywel 

Dda. Mae'r timau yn gweithio gyda'i gilydd ac yn cynnwys nyrsys anabledd dysgu; 

therapyddion galwedigaethol; ffisiotherapyddion; therapyddion lleferydd ac iaith; 

seicolegwyr; seiciatryddion; ymarferwyr ymddygiad; a gweithwyr cymdeithasol. Mae'r 

timau hefyd yn gweithio yn y gymuned yn cefnogi gofal sylfaenol, meddygon teulu a 

darparwyr preifat, gan gynnwys cleientiaid mewn byw â chymorth ac unedau preswyl, 

ynghyd â chefnogi unigolion sy'n byw ar eu pen eu hunain. Mae'r timau hefyd yn rhoi 

cymorth i ofalwyr, teuluoedd a gwasanaethau dydd.  

 

3.2 Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Anabledd Dysgu i oedolion a phlant 

Mae'r Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Anabledd Dysgu yn cael ei gynnig i oedolion a phlant 

ag anableddau dysgu sy'n cael triniaeth ysbyty, neu sydd ar fin cael triniaeth ysbyty, 

ac efallai y bydd angen cyngor a chymorth arnynt.  

• Rhoi hyfforddiant i staff am anghenion pobl ag anabledd dysgu.  

• Rhoi cyngor ar ddilyn y llwybr anableddau dysgu a defnyddio’r ‘Care Bundle’ 

• Cydgysylltu â staff yr ysbyty i sicrhau bod addasiadau rhesymol ar waith 

• Rhoi cyngor a chymorth i unigolion a'u gofalwyr yn ystod eu cyfnod yn yr 

ysbyty.  

• Rhoi cymorth i hwyluso cyfathrebu rhwng y claf, gofalwyr a staff yr ysbyty  

 

3.3 Clinig Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog/Anghenion Iechyd Cymhleth 

Mae clinig newydd ar fin cael ei gomisiynu. Nod y clinig anawsterau dysgu dwys a 

lluosog/anghenion iechyd cymhleth yw sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu dwys a 

lluosog yn cael mynediad at gymorth iechyd cyson o ansawdd uchel gan y Gwasanaeth 

Anableddau Dysgu. Mae unigolion yn cael eu hadnabod gan aelodau o'r CTLD a'u 

cyfeirio at y Llwybr PMLD.  

Nodau ac amcanion y clinig yw:  
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• Nodi unigolion y mae angen nifer o weithwyr iechyd sy'n arbenigo mewn 

anableddau dysgu arnynt  

• Cwblhau asesiadau ac adolygiadau cydlynol mewn clinig  

• Cwblhau cynllun gofal tîm amlddisgyblaethol i ddiwallu anghenion cymhleth a'i 

rannu ag uned arbenigol/gofalwyr/teuluoedd   

• Nodi ymyriadau sydd eu hangen ac anghenion hyfforddi gofalwyr/teuluoedd  

• Cyfeirio at weithwyr proffesiynol eraill yn ôl yr angen  

 

3.4 Tîm Cymorth Dwys Anabledd Dysgu (LDIST)  

Mae'r Tîm Cymorth Dwys Anabledd Dysgu (LDIST) yn gynllun peilot. Mae'r LDIST yn 

cynnwys nyrsys anableddau dysgu ac iechyd meddwl a gweithwyr cymorth gofal 

iechyd i ddarparu cymorth dwys neu ychwanegol i oedolion ag anableddau dysgu yn 

ystod cyfnod o angen. Mae cymorth ar gael am gyfnod cyfyngedig i helpu i reoli neu 

oresgyn mater, problem neu newid penodol. Gall y gefnogaeth gynnwys cyngor dros 

y ffôn, yn unigol, mewn grwpiau, trwy ddulliau arsylwi, asesiadau, trwy gefnogaeth 

uniongyrchol, triniaeth tymor byr, hyfforddiant i ofalwyr neu drwy gyfarfodydd. Mae'r 

LDIST yn gweithio'n agos ochr yn ochr â CLDT ac yn darparu cymorth sy'n gofyn am 

lefel uwch o fewnbwn am gyfnod byr â phenodol. Mae’r LDIST wedi’i leoli yn y 

gymuned, yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu/eu teuluoedd neu eu darparwyr gofal 

lle maent fel arfer yn byw i barhau i ddarparu gofal dros y tymor hwy.  

 
 

  

Mae’r opsiynau gofal a chymorth penodol yn amrywio ar draws yr Awdurdodau 

Lleol gwahanol, ac mae manylion penodol ar gael gan y canlynol:  Gwasanaeth 

gwybodaeth i deuluoedd Sir Gaerfyrddin, Pobl yn Gyntaf Sir Benfro a Thîm 

Cymunedol Ceredigion ar gyfer pobl ag Anabledd Dysgu.  

Tudalen 479



133 

 

ATODIAD 8C 

ANABLEDDAU DYSGU: Data Ychwanegol 

Mae data presennol (Chwefror 2021) gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn nodi mai 
nifer y teuluoedd sy’n hawlio cymorth ariannol ar ran plentyn neu berson ifanc (0 i 16 
oed), o ran Lwfans Byw i’r Anabl (DLA), yw 1,199 (202 yng Ngheredigion, 460 yn Sir 
Benfro a 533 yn Sir Gaerfyrddin). Er gwaethaf rhagweld bydd niferoedd y Plant a Phobl 
Ifanc ag anableddau dysgu yn aros yn gyson, mae Gorllewin Cymru wedi gweld 
cynnydd cyson yn nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Byw i'r Anabl dros y 5 mlynedd 
diwethaf (gweler ffigwr 38).  
 

 

Ffigur 35: Amcanestyniad o nifer y plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu cymedrol  

ar draws yr Awdurdod Lleol yng Ngorllewin Cymru [Rhagamcaniad yn seiliedig ar fodelau a 

ddarparwyd gan  

Broffil Rhagamcaniad Poblogaeth Gofal Cymru, www.daffodilcymru.org.uk]  

 

 

Ffigur 36: Nifer y plant neu bobl ifanc (0-16 oed)  

sydd â hawl i Lwfans Byw i'r Anabl yng Ngorllewin Cymru  

[data a gasglwyd gan yr adran gwaith a phensiynau, https://stat-xplore.dwp.gov.uk] 
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ATODIAD 9A  

AWTISTIAETH: Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol 

Fel dull amgen i Fil Awtistiaeth ar wahân, datblygodd Llywodraeth Cymru Gôd Ymarfer 

ar gyfer Awtistiaeth sy'n amlygu ac yn atgyfnerthu dyletswyddau presennol Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf y GIG (Cymru) 2006 

mewn perthynas â Phobl Awtistig sydd i'w weld yma: 

https://llyw.cymru/cod-ymarfer-ar-gyflenwi-gwasanaethau-awtistiaeth-0   

Yn 2019 fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru adnewyddiad i'r cynllun gweithredu 

gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 2008, sydd i'w weld yma: 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-03/refreshed-autistic-

spectrum-disorder-strategic-action-plan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tudalen 481

https://gov.wales/code-practice-delivery-autism-services-0
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-03/refreshed-autistic-spectrum-disorder-strategic-action-plan.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-03/refreshed-autistic-spectrum-disorder-strategic-action-plan.pdf


135 

 

ATODIAD 9B 

AWTISTIAETH: Darpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol 

Ym mis Mawrth 2016, yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r 

Sbectrwm Awtistig ar ei newydd wedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'n 

ariannu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (IAS) cenedlaethol newydd a gellir cael 

gwybodaeth yma: https://autismwales.org/cy/gwasanaeth-awtistiaeth-integredig/  

Datblygwyd y gwasanaeth ledled Cymru ar ôl ymgynghori â phobl awtistig, gofalwyr 

a gweithwyr proffesiynol a oedd wedi tynnu sylw at y diffyg cymorth sydd ar gael i 

bobl awtistig nad oeddent yn bodloni'r meini prawf ar gyfer gwasanaethau iechyd 

meddwl ac anableddau dysgu.   

Sefydlwyd Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru (WWIAS) yn 2019 ac 

mae'n wasanaeth ar y cyd a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mewn 

partneriaeth ag awdurdodau lleol Gorllewin Cymru.   

Mae'n cynnig asesiad diagnostig ar gyfer oedolion nad oes ganddynt broblem iechyd 

meddwl neu anabledd dysgu sylweddol ac ystod o gymorth i bobl awtistig, eu 

teuluoedd, gan gynnwys gofalwyr di-dâl a chyngor i weithwyr proffesiynol.  Gellir cael 

rhagor o wybodaeth yma: https://fis.carmarthenshire.gov.wales/child-disability-

autism/autism/?lang=cy  
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ATODIAD 9C 

AWTISTIAETH: Data Ychwanegol 

Mae argaeledd data sy'n benodol i anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth yn 

gyfyngedig, gan mai dyddiau cynnar yw hi o ran casglu a threfnu data. Pan fydd data 

ar gael, bydd yn cael ei ychwanegu at y bennod. 
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ATODIAD 10A 

PLANT A PHOBL IFANC: Deddfwriaeth a Rheoliadau Cyfredol 

Mae ystod o ddeddfwriaeth, polisïau a chanllawiau sy’n ymwneud â phlant, sy’n 

cynnwys y canlynol:  

 

Deddf Plant 1989 (fel y'i diwygiwyd);  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41  

Hanfodion y darn hwn o ddeddfwriaeth yw -  

• Caniatáu i blant fod yn iach.  
• Caniatáu i blant aros yn ddiogel yn eu hamgylcheddau.  
• Helpu plant i fwynhau bywyd.  
• Cynorthwyo plant yn eu hymgais i lwyddo.  

• Gwneud cyfraniad cadarnhaol – i fywydau plant.  
• Sicrhau sefydlogrwydd economaidd ar gyfer dyfodol ein plant.  
1.  

Deddf Plant a Gwaith Cymdeithasol 2017:  

 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/contents/enacted  

Bwriad y Ddeddf hon yw gwella’r cymorth i blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael 

gofal, yn ogystal â hyrwyddo lles a diogelu plant. Mae’n nodi egwyddorion rhianta 

corfforaethol i’r awdurdod lleol fod y ‘rhiant gorau y gall fod’ i blant sydd yn ei ofal. 

Mae'r Ddeddf hon yn mynnu bod awdurdodau lleol yn cyhoeddi eu cynnig o gymorth 

i’r rhai sy’n gadael gofal a hybu unrhyw gyrhaeddiad addysgol plant sydd wedi’u 

mabwysiadu neu sydd wedi’u lleoli mewn trefniadau gofal hirdymor.  

 

Cadw Plant yn Ddiogel mewn Addysg 2021:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/1021914/KCSIE_2021_September_guidance.pdf  

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu canllawiau statudol ar gyfer cadw plant yn ddiogel 

mewn ysgolion a cholegau. Mae’n ddiweddariad o ddogfen 2016. Fe'i rhennir yn bum 

rhan:  

• Gwybodaeth ddiogelu i'r holl staff  
• Rheoli diogelu  
• Recriwtio Mwy Diogel 
• Cyhuddiadau o gam-drin yn erbyn athrawon a staff eraill  
• Trais rhywiol plentyn-ar-blentyn ac aflonyddu rhywiol  
2.  

Deddf Addysg 2002: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/contents  

Mae Deddf Addysg 2002 yn gosod dyletswydd ar leoliadau addysgol megis ysgolion a 

cholegau i sicrhau bod diogelu a lles plant yn hollbwysig i’r ffordd y mae eu lleoliad yn 

gweithredu. Rhoddir dyletswyddau penodol ar awdurdodau addysg lleol a chyrff 

llywodraethu o dan Adran 175 o’r Ddeddf, sy’n haeru:  

• Bod rhaid i’r awdurdod addysg lleol wneud trefniadau ar gyfer sicrhau bod eu 
cyfrifoldebau o ran diogelu yn cael eu harfer fel bod plant yn ddiogel a bod eu 
lles yn cael ei hybu.  
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• Dylai corff llywodraethu ysgol wneud trefniadau i sicrhau bod ei 
swyddogaethau ynghylch ymddygiad yr ysgol yn cael eu harfer gyda golwg ar 
ddiogelu a hybu lles plant sy’n mynychu’r ysgol.  

• Dylai corff llywodraethu ysgol sicrhau bod staff yn cael hyfforddiant digonol 
mewn perthynas â diogelu a hyrwyddo lles plant.  

3.  
Deddf Cydraddoldeb 2010: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents  

Nod Deddf Cydraddoldeb 2010 yw amddiffyn pobl neu grwpiau o bobl sydd ag un neu 

fwy o ‘nodweddion gwarchodedig. Mae’r nodweddion gwarchodedig hyn yn 

nodweddion o fywydau pobl y mae gwahaniaethu o’u herwydd, yn y DU, bellach yn 

anghyfreithlon. Y nodweddion gwarchodedig a restrir yn y Ddeddf yw:  

• Oedran 

• Anabledd 
• Cyfeiriadedd rhywiol 
• Rhyw 
• Ailbennu rhywedd 
• Priodas a phartneriaeth sifil 

• Beichiogrwydd a mamolaeth 
• Hil 
• Crefydd a chred 

 

Deddf Plant a Theuluoedd 2014:  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/contents/enacted  

Nod y Ddeddf hon yw sicrhau bod mwy o amddiffyniad ar gael i blant sydd wedi'u 

dynodi'n agored i niwed. Mae’n cynnwys plant a all fod mewn gofal maeth a’r rhai sy’n 

derbyn gofal neu sydd ag anghenion ychwanegol. Mae’r Ddeddf hefyd yn sicrhau bod 

Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal yn cael ei gynhyrchu ar gyfer unrhyw blentyn sydd 

wedi’i ddynodi ag anghenion ychwanegol. 

 

Deddf Hawliau Dynol 1999:  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents  

Mae hawliau dynol o fewn y Deyrnas Unedig yn cael eu diogelu gan Ddeddf Hawliau 

Dynol 1998, sy’n golygu os yw unigolyn yn credu bod ei hawliau dynol wedi’u torri, 

gall gymryd camau yn erbyn hyn mewn llys barn. Enghreifftiau o hawliau sydd wedi’u 

cynnwys yn y Ddeddf, a elwir yn ‘Erthyglau’ yw:  

• Yr hawl i ryddid rhag artaith a thriniaeth neu gosb annynol neu ddiraddiol  
• Yr hawl i ryddid a diogelwch  
• Yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd  

• Yr hawl i gael rhyddid mynegiant  
• Yr hawl i gael mynediad i addysg  
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ATODIAD 10B 

PLANT A PHOBL IFANC: Y Ddarpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol  

Bydd gan blant a phobl ifanc amrywiaeth o anghenion gofal a chymorth yn dibynnu 

ar eu hamgylchiadau personol. Yn fras, bydd yr ystod hon yn cwmpasu:  

• Anghenion cyffredinol - er enghraifft, gwybodaeth a chyngor, cymorth lefel isel 
i deuluoedd, gwasanaethau ataliol fel ymweliadau iechyd, darpariaeth 
gynenedigol gynnar, cymorth a chyngor dietetig, gofal plant a chyngor 
gyrfaoedd  
 

• Anghenion ychwanegol ac ymyrraeth gynnar - fel cymorth gwella i deuluoedd, 
ymgysylltu â phobl ifanc, cefnogi pobl ifanc i gael addysg a hyfforddiant, 
cynhwysiant addysg a lles  
 

• Anghenion lluosog sy'n gofyn am gymorth amlasiantaethol cydgysylltiedig i 
gefnogi plant a theuluoedd i fynd i'r afael ag anghenion cymhleth a/neu sydd 
wedi gwreiddio  
 

• Angen ymyrraeth unioni i gefnogi plant sydd mewn perygl  
 

Ffigur 37: Anghenion Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd 
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ATODIAD 10C 

PLANT A PHOBL IFANC: Data Ychwanegol 

Wrth ddatblygu’r bennod, roedd rhywfaint o ddata yn aros i’w ryddhau, megis data o 

Gyfrifiad 2021 ac nid oedd rhywfaint o ddata wedi’i gasglu yn ystod y pandemig i’r 

lefel ofynnol. Mewn rhai achosion, bu’n anodd dod o hyd i ddata, megis data ar effaith 

profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE). Pan fydd data ar gael, bydd yn cael ei 

ychwanegu at y bennod gan gynnwys y canlynol: 

• Lefelau ac effaith amddifadedd  
• Niferoedd sy'n derbyn prydau ysgol am ddim   

• Lefelau cyrhaeddiad  
• Niferoedd sy’n cael cymorth gan wasanaethau emosiynol a llesiant (Iechyd 

Meddwl)  
• Niferoedd a chanlyniadau'r rhai sy'n gadael gofal  
• Nifer y plant mewn gofal maeth  

• Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 
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ATODIAD 11A  

IECHYD MEDDWL: Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol  

Mae yna lawer o bolisïau yng Nghymru sy’n cefnogi sut y mae pobl sydd â phroblemau 

iechyd meddwl yn byw eu bywydau. Mae deddfau a rhaglenni penodol sydd wedi’u 

hanelu at bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn cynnwys:  

 

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a 

Llesiant yng Nghymru  

Mae strategaeth Cymru yn cael ei hamlinellu yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: 
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Llesiant yng Nghymru. Mae Law yn Llaw at 
Iechyd Meddwl yn nodi'r uchelgeisiau i wella iechyd meddwl yng Nghymru ac yn nodi’r 
weledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yr 21ain ganrif. Dyma'r 
strategaeth iechyd meddwl gyntaf i Gymru i gwmpasu pob oedran; yn y gorffennol bu 
strategaethau ar wahân ar gyfer plant, oedolion a phobl hŷn, ond mae adborth wedi 
awgrymu y gall y cyfnod pontio rhwng gwasanaethau chwalu, felly nod cyfuno’r 
grwpiau oedran yw dileu ffiniau. Mae Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Newydd 
(PNB) yn cael ei sefydlu i oruchwylio'r gwaith o gyflawni'r strategaeth.  
 
Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 

Cafodd Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019-2022 ei lunio fel rhan o 

strategaeth Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a llesiant yng Nghymru[12]. 

Mewn ymateb i'r Pandemig COVID-19, cafodd Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd 

Meddwl 2019-2022 ei adolygu yn 2020. Nod yr adolygiad oedd i Lywodraeth Cymru a 

phartneriaid ymateb i effeithiau COVID-19 er mwyn sicrhau bod gan drigolion Cymru 

fynediad at gymorth iechyd meddwl priodol yn ystod y pandemig.  
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ATODIAD 11B 

IECHYD MEDDWL: Darpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol 

Darpariaeth gofal a chymorth 

Er 2010 ac ers i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) gael ei gyflwyno, mae'r rhan fwyaf o 

achosion iechyd meddwl yn cael eu trin ar lefel gofal sylfaenol. Y bwriad yw hyrwyddo 

ymyrraeth gynnar a lleihau'r tebygolrwydd y bydd eu cyflwr yn gwaethygu a bod 

angen gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd pellach.  

 

Gwasanaethau cymorth presennol  

Mae anghenion gofal, gwasanaethau a chymorth ar gyfer pobl sydd â phroblemau 

iechyd meddwl yng Ngorllewin Cymru yn cael eu cydgysylltu gan Wasanaethau 

Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) a Thimau Iechyd Meddwl 

Cymunedol (TIMC).  

 
Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) a Thimau 

Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC).  

Bwriad cyflwyno Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) 

oedd cynyddu faint o wasanaethau iechyd meddwl ar lefel gofal sylfaenol sydd ar gael 

a'r defnydd ohonynt, yn ogystal â gwella integreiddio gwasanaethau, a gweithio gyda 

meddygon teulu a staff practis i ddarparu cymorth a hyfforddiant.  

 

Partneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’r Gwasanaethau 

Cymdeithasol yw Timau Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC) sy'n darparu man cyfeirio 

ar gyfer y sawl sydd angen mynediad at wasanaethau iechyd meddwl eilaidd. Mae gan 

Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol ddyletswydd i asesu unrhyw un sy'n dioddef 

problemau iechyd meddwl sy'n effeithio ar eu gallu i fyw eu bywydau.    

 

Y Trydydd Sector  

Mae'r bwrdd iechyd ac awdurdodau lleol yn parhau i gomisiynu amrywiaeth o 

sefydliadau trydydd sector i gefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl megis 

gwasanaethau eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor, gweithgareddau, ffyrdd iach o fyw 

ac amrywiaeth o wasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thenantiaeth a llety â 

chymorth.  

 

Elusen iechyd meddwl yng Ngorllewin Cymru yw Mind. Mae Mind yn rhoi cyngor a 

chymorth i rymuso unrhyw un sy'n cael problem o ran eu hiechyd meddwl.  Mae'r 

elusen hefyd yn ymgyrchu dros wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo 

dealltwriaeth.  Gwasanaethau Mind sy'n gweithredu yng Ngorllewin Cymru yw Mind 

Sir Benfro, Mind Sir Gaerfyrddin a Mind Aberystwyth.  

  

Mae sefydliadau trydydd sector eraill sy’n gweithredu yng Ngorllewin Cymru yn 

cynnwys Hafal, sy’n gweithio gydag unigolion sy’n gwella o broblemau iechyd meddwl, 
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ac sy'n rhoi pwyslais arbennig ar y rhai ag afiechyd meddwl difrifol. Un arall yw FRAME, 

sy’n rhoi cyfle i tua 80 o bobl yr wythnos ymarfer a hyfforddi sgiliau newydd.  

 

Mae Gweithredu Gorllewin Cymru dros Iechyd Meddwl (WWAMH) yn sefydliad 

datblygu iechyd meddwl yng Ngorllewin Cymru. Mae’r sefydliad yn darparu ystod o 

wasanaethau i grwpiau gwirfoddol, gofalwyr ac unigolion sydd angen cymorth 

ynghylch iechyd meddwl yn rhanbarth Gorllewin Cymru ac mae’n ceisio gwella’r 

gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, eu 

teuluoedd a’u gofalwyr.  

 

Noddfa Min Nos 

Mae Noddfa Mis Nos yn rhan o'r gwasanaeth y mae Mind yn ei ddarparu.  Mae'r 

gwasanaeth hwn wedi'i ffurfio i gynnig cymorth i'r rheiny y mae eu hiechyd meddwl 

mewn perygl o ddirywio y tu allan i oriau swyddfa arferol. Ar hyn o bryd yng Ngorllewin 

Cymru, mae gwasanaethau Noddfa Min Nos yn Llanelli a Hwlffordd ac mae cynlluniau 

i gyflwyno'r drydedd Noddfa Min Nos yng Ngheredigion cyn hir. Bydd hyn yn golygu y 

bydd Noddfa Min Nos ym mhob un o'r tri awdurdod lleol erbyn mis Rhagfyr.  
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ATODIAD 11C 

IECHYD MEDDWL: Data Ychwanegol 

 

 
 

Figure 26: sCAMHS llwybrau amser aros ar gyfer apwyntiad cyntaf (hyd at 4 wythnos, o gymharu â 
dros 4 wythnos) yng Nghymru.  

 

Dengys Ffigur 41 isod ganran y bobl 16+ oed nad ydynt yn dioddef anhwylderau 

meddwl cyffredin ym mhob un o’r siroedd o gymharu â Chymru a Gorllewin Cymru. 

Dengys data fod nifer yr achosion o anhwylderau meddwl cyffredin tua 16% ym mhob 

un o’r awdurdodau lleol ac yng Nghymru, ac mae nifer yr achosion rhywfaint yn is yng 

Ngorllewin Cymru o gymharu â Chymru gyfan.  

 

 
Ffigur 38: Canran y bobl 16+ oed nad ydynt yn dioddef anhwylderau meddwl cyffredin  

yn awdurdodau lleol Gorllewin Cymru o gymharu â Chymru a Gorllewin Cymru yn gyffredinol, 2020  
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Mae cyfanswm nifer y gorchmynion cadw adran 135 a 136 yng Nghymru wedi amrywio 

o 2019 i 2021 (ffigur 42), gan amrywio o uchafswm o 633 y chwarter ym mis Mehefin 

2019 i isafswm o 360 y chwarter ym mis Mehefin 2020. Mae gorchmynion cadw yng 

Ngorllewin Cymru wedi amrywio o uchafswm o 76 y chwarter ym mis Medi 2019 i 

isafswm o 41 y 

chwarter ym mis 

Mehefin 2020. Yn 

gyffredinol, mae’n 

ymddangos bod 

cyfanswm y 

gorchmynion cadw 

yng Nghymru wedi 

gostwng rhywfaint 

dros y ddwy flynedd 

ddiwethaf, tra bo 

cyfraddau yng 

Ngorllewin Cymru 

wedi aros tua’r un 

peth.  

 
Ffigur 39: Gorchmynion cadw Adran 135 a 136 yng Nghymru a Gorllewin Cymru fesul chwarter  

 

Mae cyfanswm y cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau â salwch meddwl 

wedi gostwng yng Nghymru a Gorllewin Cymru o 2009 i 2019, er hynny, ers 2013, 

mae’r ffigur hwn wedi aros yn gymharol sefydlog yng Ngorllewin Cymru, sef tua 110 i 

125 o gleifion (Ffigur 43).  

 

 
Ffigur 40: Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru sydd â salwch meddwl 
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Dengys cyfanswm y ceisiadau DoLS o 2017 i 2020 yn ffigur 44 isod, a hynny ar gyfer 

pob awdurdod lleol. Mae cyfanswm y ceisiadau wedi cynyddu yn Sir Gaerfyrddin a Sir 

Benfro ers 2017, ac mae'r ceisiadau yng Ngheredigion yn aros tua'r un faint (Ffigur 

1.2) [10]. Y prif grŵp o unigolion â cheisiadau DoLS oedd pobl hŷn, lle roedd 87% o 

geisiadau yn cael eu gwneud yn erbyn rhywun dros 65 oed yn 2019-20. Yn gyffredinol, 

mae cyfanswm nifer y ceisiadau DoLS wedi bod yn cynyddu yng Ngorllewin Cymru, o 

598 yn 2017-18 i 832 yn 2019-20.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 41: Ceisiadau DoLS a 

dderbyniwyd gan  

bob awdurdod lleol rhwng 2017 

a 2020  

 

 

Cyfanswm Hunanladdiadau yng Ngorllewin Cymru 
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Dengys Ffigur 45 

gyfanswm nifer yr 

hunanladdiadau yng 

Nghymru a’r tri awdurdod 

lleol rhwng 2013 a 2020. 

Mae oddeutu 250 i 400 o 

bobl yn cyflawni 

hunanladdiad yng 

Nghymru bob blwyddyn. 

Yng Ngorllewin Cymru 

mae'r ffigyrau amrywio o 

tua 25 i 60 o bobl bob 

blwyddyn.  
 

 

 

Ffigur 42: Marwolaethau blynyddol o ganlyniad i hunanladdiad mewn awdurdodau lleol ac yng 

Nghymru, 2013 - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

10

20

30

40

50

60

70

W
al

es

Lo
ca

l A
u

th
o

ri
ti

es

Marwolaethau o ganlyniad i Hunanladdiad

Carmarthenshire Pembrokeshire Ceredigion

West Wales Wales

Tudalen 494



148 

 

ATODIAD 12A 

IECHYD AC ANABLEDDAU CORFFOROL: Deddfwriaeth a Rheoliadau 

Presennol 

Mae'r Deddfau canlynol yn cynnwys darpariaethau sy'n cefnogi byw'n annibynnol:  

Mae 'Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014' yn darparu’r 

fframwaith statudol ar gyfer cyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i drawsnewid 

gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru er mwyn gwella llesiant pobl mae arnynt 

angen gofal a chymorth a gofalwyr mae arnynt angen cymorth. Mae'r Ddeddf yn nodi 

diffiniad o lesiant ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth. Mae gan bawb, boed 

oedolyn neu blentyn, yr hawl i gael eu clywed, fel y gallant gyfrannu at benderfyniadau 

sy'n effeithio arnynt a chael rheolaeth dros eu bywydau o ddydd i ddydd. Mae'r côd 

ymarfer mewn perthynas â Rhan 2 o'r Ddeddf yn rhoi arweiniad i awdurdodau lleol 

ynglŷn â'u dyletswyddau yn hyn o beth. Mae'r côd ymarfer hwn yn ei gwneud yn 

ofynnol i awdurdodau lleol, wrth arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol 

mewn perthynas â phobl anabl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr anabl sydd 

angen cymorth, roi sylw dyledus i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl 

Anabl.  

Mae'r Ddeddf hefyd yn ymestyn cymhwysedd a hygyrchedd Taliadau Uniongyrchol, 

sy'n darparu dull pwysig y gall pobl ei ddefnyddio i arfer dewis, llais a rheolaeth i 

benderfynu sut mae diwallu eu hanghenion ar gyfer gofal a chymorth a chyflawni eu 

canlyniadau llesiant personol. Mae 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

2015' yn nodi saith amcan llesiant - ar gyfer llywodraeth genedlaethol, llywodraeth 

leol, byrddau iechyd lleol a chyrff cyhoeddus penodedig eraill. Fe noda hefyd y ffyrdd 

y mae'n rhaid i'r cyrff hyn weithio, a chydweithio, i wella llesiant Cymru. Mae hyn yn 

cynnwys y pum 'ffordd o weithio' i lywio'r gwasanaethau cyhoeddus Cymreig wrth 

ddarparu ar gyfer pobl. 

Mae 'Deddf Tai (Cymru) 2014' yn cynnwys darpariaethau sy'n ceisio moderneiddio a 

gwella amodau yn y sector tai rhent preifat ac ar gyfer gwella arferion landlordiaid ac 

asiantau gosod tai. Bellach mae'n ofynnol i landlordiaid preifat gofrestru, a, lle maent 

yn gosod eiddo neu'n gwneud gwaith rheoli eiddo, feddu ar drwydded, neu benodi 

asiantau trwyddedig i gyflawni gwaith o'r fath. Yn ogystal â meddu ar drwydded, 

mae'n rhaid bod asiantau wedi'u cofrestru. Y bwriad yw y bydd hyn yn gwella safonau 

o ran arferion gosod a rheoli yn y sector rhentu preifat.  

Mae 'Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016' yn darparu fframwaith cyfreithiol symlach 

ar gyfer rhentu yn seiliedig ar ddau fath o gontract meddiannaeth, a fydd yn disodli'r 

rhan fwyaf o'r trefniadau tenantiaeth presennol. Bydd hyn yn berthnasol i dai 

cymdeithasol a ddarperir gan awdurdodau lleol a chymdeithasau tai ac i dai a rentir 

gan landlordiaid preifat. Darperir datganiadau contract ysgrifenedig enghreifftiol. Bydd 

hyn yn ei gwneud hi'n haws i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl ddeall eu hawliau 

a'u cyfrifoldebau. Yn ogystal, mae'r Ddeddf yn darparu math newydd o gontract 

meddiannaeth i unrhyw berson sy'n meddiannu rhywle ar y cyd â darparu 

gwasanaethau cymorth penodol, gan gynnwys cefnogi pobl sydd angen cymorth 
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ychwanegol i fyw'n annibynnol, er enghraifft oherwydd namau gwybyddol neu 

ddeallusol. Yn ogystal, bydd y Ddeddf yn ymestyn hawliau olyniaeth i ofalwyr, nad 

yw'r ddeddfwriaeth dai bresennol yn gwneud unrhyw ddarpariaeth ar eu cyfer. 

action-on-disability-the-right-to-independent-living-framework-and-action-plan.pdf 

(llyw.cymru)  

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 (llyw.cymru) 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016  

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/1/contents/enacted   

http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12055  

well-being-of-future-generations-wales-act-2015-the-essentials.pdf (llyw.cymru)  

social-services-and-well-being-wales-act-2014-the-essentials.pdf (llyw.cymru) 

Deddf Tai (Cymru) 2014  

http://.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8220  

http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/7/contents/enacted    
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-09/action-on-disability-the-right-to-independent-living-framework-and-action-plan.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-03/equality-plan-and-objectives-2016-2020.pdf
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12055
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/1/contents/enacted
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/social-services-and-well-being-wales-act-2014-the-essentials.pdf
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8220
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ATODIAD 12B 

IECHYD AC ANABLEDDAU CORFFOROL: Y Ddarpariaeth Gofal a 

Chymorth Bresennol  

Bydd gan bobl sydd â chyflyrau iechyd a/neu anableddau corfforol ystod o anghenion 

gofal a chymorth, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol. Yn fras, bydd yr ystod 

hon yn cwmpasu:  

• Anghenion cyffredinol - er enghraifft, gwybodaeth a chyngor, cefnogaeth lefel 

isel, gwasanaethau ataliol, megis cymorth a chyngor dietegol. 

 

• Anghenion lluosog a chymhleth sy'n gofyn am gymorth aml-asiantaeth wedi'i 

gydlynu i fynd i'r afael â materion penodol a'u rheoli. 

 

Roedd Fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Gweithredu ar Fyw'n Annibynnol, a 

gyhoeddwyd yn 2013, yn  

nodi camau i hyrwyddo cymdeithas gynhwysol sy'n galluogi, i sicrhau bod pobl o bob 

oed ac o bob cymuned yn gallu parhau i fyw'n annibynnol, mwynhau llesiant a chael 

gafael ar gymorth priodol pryd a sut maent ei angen. 

Lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn ceisio "cyd-gynhyrchu" gwasanaethau yng 

Ngorllewin Cymru. Hynny yw, byddwn ni'n gweithio gyda rhanddeiliaid gan gynnwys 

pobl anabl i ddylunio, cyflawni a gwerthuso mentrau newydd. 
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ATODIAD 12C 

IECHYD AC ANABLEDDAU CORFFOROL: Data Ychwanegol 

Hawlio Cymorth 
Y prif fathau o fudd-dal sydd ar gael i bobl rhwng 18 a 64 oed sy'n byw gyda salwch 

difrifol neu anabledd yw lwfans byw i'r anabl a thaliad annibynnol personol. Mae dros 

22,000 o bobl â hawl i Daliad Annibyniaeth Personol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda. Mae gan dros 10,000 o bobl hawl i Lwfans Byw i'r Anabl yn ardal Gorllewin Cymru 

ac mae dros 13,500 o bobl â'r hawl i Lwfans Presenoldeb.  
Ffigwr 43: Nifer y bobl sydd â hawl i Daliadau Annibyniaeth Personol a Lwfans Byw i'r Anabl 

 yn ardal Gorllewin Cymru   

Salwch Tymor Hir Cyfyngol 
Mae problem iechyd neu anabledd hirdymor sy'n cyfyngu ar weithgareddau dydd i 

ddydd person, ac sydd wedi para, neu mae disgwyl iddo bara, o leiaf 12 mis hefyd yn 

cynnwys problemau sy'n gysylltiedig â henaint. Amlygodd data o gyfrifiad 2011 fod 

gan Sir Gaerfyrddin y ganran uchaf o bobl yr oedd eu gweithgareddau o ddydd i ddydd 

wedi'u cyfyngu (25.4%) neu wedi'u cyfyngu'n sylweddol (13.6%), wedyn Sir Benfro 

(22.5% a 11.1%) ac yna Ceredigion (21.1% a 10%). 

Fel y gwelir yn y ffigur isod mae canran y rhai sy'n anabl yn ôl diffiniad y Ddeddf 

Cydraddoldeb craidd neu o ran cyfyngu ar waith yn uwch yn bennaf ymysg menywod 

na dynion, oni bai am Sir Benfro lle mae dynion (23.4%) yn uwch na menywod 

(22.4%). Mae'r canrannau yn uwch ar y cyfan yn Sir Gaerfyrddin (28.4%) ar gyfer 

dynion a menywod. 

 
Ffigur 44: Poblogaeth a Salwch ac Anabledd Tymor Hir Cyfyngol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda  
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ATODIAD 13A 

NAM AR Y SYNHWYRAU: Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol 

Mae'r gwasanaethau cymorth canlynol ar gael yng Ngorllewin Cymru:  

• Mae Swyddogion Cyswllt Clinig Llygaid (ECLOs) mewn ysbytai ac yn darparu cymorth 

i helpu i gysylltu cleifion sydd â nam ar eu golwg â'r gwasanaethau cywir a helpu â’r 

cymhlethdod sydd ynghlwm wrth driniaethau a gwasanaethau posibl.  

• Mae Swyddogion Adsefydlu Arbenigol yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol ac 

maen nhw'n helpu i gefnogi pobl sydd wedi colli eu golwg neu sy'n dechrau colli eu 

golwg. Gall swyddogion adsefydlu helpu cleifion sydd â nam ar eu golwg i gynnal 

annibyniaeth, adennill sgiliau a gollwyd neu fagu hyder. Gall y swyddogion hefyd 

gynorthwyo gyda hyfforddiant symudedd, a all helpu unigolyn i adennill ei hyder i fynd 

allan yn ddiogel ac yn annibynnol.  

• Gwasanaethau arbenigol megis offer a gwasanaethau symudedd a chyfathrebu gan 

gynnwys braille a gwasanaethau darllen gwefusau lle bo'n briodol 

Mae’r sefydliadau trydydd sector canlynol hefyd yn cynnig cymorth:  

• Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar (RNID) yn elusen sy'n gweithredu 

ledled y DU mewn ymgais i sicrhau bywyd cwbl gynhwysol i bobl fyddar a'r rhai sydd 

wedi colli eu clyw neu sydd â thinitws.  

• Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) yn elusen sy'n gweithredu 

ledled y DU ac yn gweithio ar ran mwy na 111,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi 

colli'u golwg.  

• Mae Cyngor Cymru i'r Deillion (WCB) yn asiantaeth ymbarél sy'n cynrychioli nam ar 

y golwg yng Nghymru, ac mae'n gweithio i ymgyrchu, lobïo a chefnogi'r broses o wella 

gwasanaethau i'r rheiny sydd wedi colli eu golwg.  

• Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar (WCDP) yn gymdeithas ymbarél o sefydliadau 

gwirfoddol a statudol sy'n darparu cymorth i bobl sy'n fyddar, wedi'u byddaru, yn 

drwm eu clyw neu'n fyddar a dall yng Nghymru.  

• Ar hyn o bryd mae Deafblind UK yn cefnogi pobl sydd â nam ar ddau synnwyr yng 

Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  
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ATODIAD 13B 

NAM AR Y SYNHWYRAU:  Darpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol  

Mae'r gwasanaethau cymorth canlynol ar gael yng Ngorllewin Cymru:  

• Mae Swyddogion Cyswllt Clinig Llygaid (ECLOs) mewn ysbytai ac yn darparu cymorth 

i helpu i gysylltu cleifion sydd â nam ar eu golwg â'r gwasanaethau cywir a helpu â’r 

cymhlethdod sydd ynghlwm wrth driniaethau a gwasanaethau posibl.  

• Mae Swyddogion Adsefydlu Arbenigol yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol ac 

maen nhw'n helpu i gefnogi pobl sydd wedi colli eu golwg neu sy'n dechrau colli eu 

golwg. Gall swyddogion adsefydlu helpu cleifion sydd â nam ar eu golwg i gynnal 

annibyniaeth, adennill sgiliau a gollwyd neu fagu hyder. Gall y swyddogion hefyd 

gynorthwyo gyda hyfforddiant symudedd, a all helpu unigolyn i adennill ei hyder i fynd 

allan yn ddiogel ac yn annibynnol.  

• Gwasanaethau arbenigol megis offer symudedd a chyfathrebu a gwasanaethau gan 

gynnwys braille a gwasanaethau darllen gwefusau lle bo'n briodol  

Mae’r sefydliadau trydydd sector canlynol hefyd yn cynnig cymorth: 

• Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar (RNID) yn elusen sy'n gweithredu 

ledled y DU mewn ymgais i sicrhau bywyd cwbl gynhwysol i bobl fyddar a'r rhai sydd 

wedi colli eu clyw neu sydd â thinitws.  

• Mae Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) yn elusen sy'n gweithredu 

ledled y DU ac yn gweithio ar ran mwy na 111,000 o bobl yng Nghymru sydd wedi 

colli'u golwg.  

• Mae Cyngor Cymru i'r Deillion (WCB) yn asiantaeth ymbarél sy'n cynrychioli nam ar 

y golwg yng Nghymru, ac mae'n gweithio i ymgyrchu, lobïo a chefnogi'r broses o wella 

gwasanaethau i'r rheiny sydd wedi colli eu golwg.  

• Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar (WCDP) yn gymdeithas ymbarél o sefydliadau 

gwirfoddol a statudol sy'n darparu cymorth i bobl sy'n fyddar, wedi'u byddaru, yn 

drwm eu clyw neu'n fyddar a dall yng Nghymru. 

• Ar hyn o bryd mae Deafblind UK yn cefnogi pobl sydd â nam ar ddau synnwyr yng 

Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  
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ATODIAD 13C 

NAM AR Y SYNHWYRAU:  Data Ychwanegol 

Colli Golwg 

 

Mae colli golwg yn effeithio ar bobl o bob oed, ond yn enwedig y boblogaeth hŷn, lle 

mae un o bob pump o bobl dros 75 oed, ac un o bob dau o bobl dros 90 oed, yn colli'u 

golwg.  Mae bron i ddwy ran o dair o bobl sy’n colli eu golwg yn fenywod. Mae oedolion 

ag anableddau dysgu ddeg gwaith yn fwy tebygol o fod yn ddall neu'n rhannol ddall 

na'r boblogaeth gyffredinol. [2] 

 

Mae'r tabl canlynol yn rhoi'r ffigurau ar gyfer nifer y bobl sydd wedi'u cofrestru'n 

rhannol ddall neu'n ddall ym mhob sir.  

 

 Sir 

Gaerfyrddin  

Ceredigion Sir Benfro 

Nifer y bobl sydd wedi'u 

cofrestru'n rhannol ddall 

neu'n ddall (2018/19)  

 

987 

 

308 

 

644 

 

Tabl 7: Nifer y bobl sydd wedi'u cofrestru'n rhannol ddall neu'n ddall mewn awdurdodau lleol 

 

Fel y gwelir yn ffigur 1.1 isod, rhagwelir y bydd nifer y bobl â nam ar eu golwg yn y 

tri awdurdod lleol yn cynyddu tuag at 2043. Mae'r ddamcaniaeth hon yn gyfystyr ag 

amcanestyniadau cenedlaethol. [4] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 45: Nifer amcanol y bobl â nam ar eu golwg  

yng Nghymru ac Awdurdodau Lleol, 2020 – 2043  
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Sir Gaerfyrddin 

 

 2020 2043 

0-19 73 71 

20-64 1238 1201 

65-74 1581 1704 

75+ 4349 7007 

Cyfanswm 7241 9982 
Tabl 8: Nifer a ragwelir y bobl â nam ar eu golwg yn Sir Gaerfyrddin  

yn 2020 a 2043 yn ôl grŵp oedran 

 

Sir Benfro 

 

 2020 2043 

0-19 47 42 

20-64 820 767 

65-74 1143 1211 

75+ 3380 5889 

Cyfanswm 5390 7909 
Tabl 9: Nifer a ragwelir y bobl â nam ar eu golwg yn Sir Benfro  

yn 2020 a 2043 yn ôl grŵp oedran 

 

Ceredigion 

 

 2020 2043 

0-19 28 25 

20-64 453 382 

65-74 642 626 

75+ 1919 2986 

Cyfanswm 3040 4019 
Tabl 10: Nifer a ragwelir y bobl â nam ar eu golwg  

yng Ngheredigion yn 2020 a 2043 yn ôl grŵp oedran 

 

Fel y gwelir yn y tablau uchod, rhagwelir y bydd y cynnydd yn niferoedd cyffredinol y 

bobl â nam ar eu golwg i'w weld yn y boblogaeth hŷn yn unig, a rhywfaint o newid yn 

unig neu ddim o gwbl a ragwelir ymhlith pobl o dan 75 oed. Y rheswm dros hyn yw'r 

cynnydd yn nifer y boblogaeth yn y grŵp oedran hwn. Mae cysylltiad agos hefyd rhwng 

colli golwg a rhai ffactorau meddygol, megis diabetes a gordewdra – y mae’r ddau 

ohonynt ar gynnydd yn y DU.  

 

Colli Clyw  

 

Fel y gwelir yn ffigur 1.2 isod, rhagwelir y bydd cyfanswm yr oedolion â nam ar y clyw 

yn cynyddu ym mhob awdurdod lleol, ac yng Nghymru yn gyffredinol rhwng 2020 a 

2043. Mae’r cynnydd amcanol hwn yn fwyaf tebygol o ymwneud â’r boblogaeth 
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gyffredinol sy’n heneiddio, a’r ffaith fod nam ar y clyw yn llawer mwy cyffredin ymhlith 

y boblogaeth hŷn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 46: Nifer amcanol yr oedolion 18+ â nam ar y clyw,  

yn Awdurdodau Lleol Cymru a Gorllewin Cymru 2020 – 2043 

 

Sir Gaerfyrddin 

 

 2020 2043 

18-60 8106 7660 

61-80 21666 25598 

81+ 10666 17623 

Cyfanswm 40438 50882 
Tabl 11: Nifer yr oedolion presennol sydd â nam ar y clyw  

yn Sir Gaerfyrddin fesul grŵp oedran a'r nifer a ragwelir  

 

Sir Benfro 

 

 2020 2043 

18-60 5320 4845 

61-80 15544 18356 

81+ 8268 14659 

Cyfanswm 29133 37861 
Tabl 12: Nifer yr oedolion presennol   

yn Sir Benfro sydd â nam ar y clyw yn ôl grŵp oedran a'r nifer a ragwelir  

 

Ceredigion 

 

 2020 2043 

18-60 2879 2329 

61-80 8730 9338 
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81+ 4684 7371 

Cyfanswm 16293 19039 
Tabl 13: Nifer yr oedolion presennol  

yng Ngheredigion sydd â nam ar y clyw fesul grŵp oedran a'r nifer a ragwelir  

 

O dynnu ar y data, rhagwelir y bydd cynnydd amlwg yn y rhai sydd â nam ar y 

synhwyrau tuag at 2043. Yn y boblogaeth oedrannus yn unig y gwelwyd y cynnydd 

hwn a rhagwelwyd gostyngiad yn y rhai â nam ar y clyw yn yr ystod oedran 16-60 ar 

draws y tri awdurdod lleol.  

 

Nam ar Ddau Synnwyr  

 

Yn y DU heddiw, amcangyfrifir bod 394,000 o bobl â rhywfaint o nam ar eu golwg a’u 

clyw, ac mae tua 60% ohonynt dros 70 oed [5]. Wrth i bobl fyw’n hirach, amcangyfrifir 

y bydd nifer yr achosion o ddallfyddardod yn cynyddu, gan arwain at gyfanswm nifer 

y bobl sy’n byw gyda ddallfyddardod yn cyrraedd 600,000 erbyn 2030 [5]. Mewn 

astudiaeth a gynhaliwyd gan y Ganolfan Ymchwil Anabledd (CeDR) amcangyfrifwyd 

bod gan 0.031% o blant a phobl ifanc hyd at 19 oed yn y DU namau ar y golwg a’r 

clyw sy’n cyd-ddigwydd.  
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ATODIAD 14A 

CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU:   Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol 

Mae Cymru’n ffodus i gael fframwaith deddfwriaethol cryf yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant a Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) sy’n sicrhau bod sefydliadau ym 
maes, gofal cymdeithasol a chymunedau yn cydweithio i wella iechyd a llesiant y 
boblogaeth.  

Mae’r cysylltiadau strategol cryf rhwng Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, Strategaeth 
Camddefnyddio Sylweddau Cymru a fframwaith Lleihau Aildroseddu Cymru, Rheoli 
Troseddwyr Integredig a strategaethau Troseddwyr Cyson a Throseddwyr â 
Blaenoriaeth wedi arwain at sicrhau bod gwasanaethau cyfiawnder troseddol yng 
Nghymru yn cael eu halinio i ymwneud fwyfwy â’r hyn y gellir ei gyflawni ar gyfer 
Cymru gyfan.  

Mae'n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau ddangos y byddant yn gallu gweithio o fewn 
egwyddorion dull Rheoli Troseddwyr Integredig (IOM), gan gynnwys rhannu 
gwybodaeth anghlinigol a chudd-wybodaeth yn rhagweithiol gyda’r Heddlu, y 
Gwasanaeth Prawf, YOPs, Carchardai a chyfiawnder troseddol a phartneriaid 
cyfiawnder troseddol a gwasanaethau cyffredinol eraill a nodir yn lleol er mwyn lleihau 
gweithgarwch troseddol gan unigolion sy'n dibynnu ar gyffuriau a/neu alcohol.  

Ym mis Ebrill 2018, comisiynwyd Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf Ei Mawrhydi yng Nghymru gyda Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru i 
ddatblygu dau Lasbrint newydd ar gyfer darparu gwasanaethau cyfiawnder mewn 
ffordd sy’n adlewyrchu’r dirwedd gyflenwi, yng Nghymru; un i fynd i'r afael â throseddu 
gan fenywod a'r llall ar gyfer cyfiawnder ieuenctid.  

Mae llawer iawn o waith wedi’i wneud ers hynny i ddatblygu Glasbrintiau sy’n cynnwys 
nifer o argymhellion uchelgeisiol ac arloesol ar gyfer menywod a gwasanaethau 
cyfiawnder ieuenctid.  

• Cyfiawnder Ieuenctid 

https://gov.wales/supporting-young-offenders  

https://llyw.cymru/cefnogi-troseddwyr-ifanc   

• Menywod yn Troseddu  

https://gov.wales/supporting-female-offenders  

https://llyw.cymru/cefnogi-troseddwyr-benywaidd  

 

Nododd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn ei Gynllun Heddlu a Throseddu 2017-
2021, ei ymrwymiad i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau fel un o'i 
flaenoriaethau allweddol:  

Cadw ein cymunedau'n ddiogel 
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• Lleihau’r effaith a’r niwed y mae camddefnyddio sylweddau yn ei gael ar 

gymunedau drwy gomisiynu gwasanaethau i gefnogi unigolion i ddibynnu llai ar 

sylweddau  

Diogelu ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol  

• Addysgu pobl ifanc am beryglon defnyddio sylweddau, gan gynnwys y cysylltiadau 

posibl â gweithgarwch troseddu cyfundrefnol  a allai eu harwain at gamfanteisio 

fel ffordd o fyw.  

• Nodi a dymchwel y bygythiad a achosir gan Gangiau Troseddu Cyfundrefnol  a 

gweithio gydag eraill i darfu ar weithgarwch y gangiau hyn yn enwedig masnachu 

a chyflenwi cyffuriau Dosbarth A  

Roedd asesiad o anghenion a gomisiynwyd yn ddiweddar ar gyfer dioddefwyr a phobl 
agored i niwed a gyflwynwyd ar ran y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, yn cynnwys 
yr argymhelliad canlynol:  

Argymhellir bod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gweithio gyda Byrddau Cynllunio 
Ardal a byrddau iechyd i ddatblygu un dull ar gyfer Dyfed-Powys.  

Mae ystyriaethau allweddol yn cynnwys:  

a. Sicrhau mwy o degwch a chysondeb wrth gyflenwi ar draws y rhanbarth.  

b. Cynnal dulliau arfer gorau megis gweithwyr cysylltiad carchardai ac integreiddio lle 

bynnag y bo modd i wasanaethau camddefnyddio sylweddau ac alcohol cyffredinol.  

c. Ennill manteision i sicrhau mwy o werth am arian.  

Mae’r argymhelliad hwn yn cyd-fynd â bwriadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
y dylid ystyried y trywydd i'w ddilyn ar gyfer darparu gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau fel darpariaeth gyfannol nid yn unig i drigolion Dyfed-Powys ond ledled 
Cymru gyfan, gan sicrhau mynediad cyfartal a bod gwasanaethau cymorth yn gyson 
o ran safon. I’r perwyl hwn, mae’r contract presennol yn cynnig cymalau seibiant byr-
dymor i ganiatáu datblygiadau strategol yn Nyfed-Powys a Chymru Gyfan yn y dyfodol 
agos.  

Mae disgwyl i ddarparwyr weithredu a datblygu model gwasanaeth sy'n ystyried yr 
uchod ac ystod o strategaethau a chanllawiau lleol eraill ac unrhyw bolisïau a 
chanllawiau olynol.  
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ATODIAD 14B 

CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU:  Darpariaeth Gofal a Chymorth 

Bresennol 

Dull Ataliol: Y Boblogaeth Gyfan ac Ymyraethau wedi'u Targedu  

Dull Ataliol  ar gyfer y Boblogaeth Gyfan:  

Nid oes ymgyrch a gydlynir yn lleol sy'n mynd i'r afael â dull ataliol ar gyfer y  

boblogaeth gyfan. Mae angen llunio negeseuon allweddol i ymateb i dueddiadau 

defnydd sy'n dod i'r amlwg ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a dangos tystiolaeth o 

niwed.  

Sgrinio ac Ymyriadau Byr mewn gofal sylfaenol:  

Mae’r sylfaen dystiolaeth yn nodi’n glir y dylai hyn fod ar waith ar draws lleoliadau 

gofal sylfaenol ar gyfer pob claf neu o leiaf y rhai sy’n wynebu risg. Ar hyn o bryd nid 

oes rhaglen sgrinio gydlynol ar waith o fewn gofal sylfaenol  

 Triniaeth ac Adfer 

Mynediad, modelau triniaeth, priodoldeb o ran oedran i dderbyn triniaeth: 

Dengys tystiolaeth fod defnyddwyr sylweddau hŷn (40/50 a hŷn yn gyndyn o geisio 

cymorth gan wasanaethau traddodiadol, oherwydd y model darparu gwasanaeth a 

phryderon ynghylch stigma wrth gael mynediad at wasanaeth cyffuriau ac alcohol. 

Mae angen i ni feddwl yn wahanol am ba wasanaethau sy'n cael eu cynnig (nid ar 

gyfer y grŵp oedran hwn yn unig), ar draws y system iechyd ac mewn gwahanol 

leoliadau, er mwyn osgoi’r stigma hwn.  

Seicoleg a chymorth seicolegol i oedolion hŷn â phroblemau dibyniaeth ar alcohol.  

Seicoleg Diagnosis Deuol / cymorth seicolegol: 

Bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer y rhai nad oes ganddynt Salwch Meddwl Difrifol ond 

sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl sylweddol eraill yn ogystal â phroblemau 

gyda chyffuriau, alcohol, ac ymddygiadau ffordd o fyw eraill  

Rhagnodi Capasiti:  

Mae mynediad cyflym at ragnodi yn ffactor amddiffynnol yn erbyn marwolaethau sy'n 

gysylltiedig â chyffuriau. Mae modelau rhagnodi un diwrnod ar waith mewn rhannau 

eraill o'r wlad, ac mae amseroedd hirach ar waith yn lleol a Sir Gaerfyrddin yw'r sir  

yw’r  trydydd uchaf o ran marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yng Nghymru. 

Mae model lleol yn dibynnu ar gapasiti meddygon teulu o ran rhagnodi.  

Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaethau:  

Cyfranogiad da gan wasanaethau lleol ond ychydig iawn o gyfranogiad gan 

ddefnyddwyr gwasanaeth yn y broses gynllunio   

Dysgu a Gweithredu o ran Lleihau Niwed: 
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Mae angen adolygiad o farwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol yn ogystal â 

marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, ac mae angen i ni sefydlu adolygiadau o 

farwolaethau nad ydynt yn angheuol  

Tai:  

Yn hanfodol i allu unigolyn i wella. Dim ond hyn a hyn o ddewis sydd ar gael yn lleol 

ac mae polisïau ailddyrannu tai yn aml yn niweidiol i adferiad  

Mae ymateb presennol Rhanbarth Gorllewin Cymru i Gynllun Cyflawni Llywodraeth 

Cymru 2019-2022 wedi’i amlinellu isod:  

 

Cynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru 

2019-22  

Nod Allweddol a Chanlyniad 

 Gweithredu Lleol  

Nod Allweddol 1 Atal Niwed 

Canlyniad 1 Mae pobl yn gallu gwneud 

dewisiadau gwybodus i atal a lleihau'r niwed 

sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau  

Datblygu ymgyrchoedd penodol wedi'u targedu 

at boblogaethau hŷn  

Bydd Uwchgynhadledd Atal traws-bartneriaeth 

yn cael ei chynnal yn 2019 i archwilio’r 

ymagwedd gyffredinol at Atal  

Sefydlu rôl atal a datblygu cymunedol yn 

seiliedig ar asedau i arwain ar ddatblygu model 

yn seiliedig ar wytnwch, gwaith cydgynhyrchu 

cymunedol a gweithredu modelau  

Nod Allweddol 1 Atal Niwed 

Canlyniad 2 Nodi Materion Cyffuriau ac Alcohol 

a'u trin yn gynnar  

Sgrinio ac ymyriad byr peilot gofal cychwynnol 

i'w weithredu, un ym mhob sir. Mae’r model 

anogwr iechyd yn derm ymbarél a ddefnyddir i 

ddisgrifio’r gwahanol ymyriadau sy’n “hyfforddi” 

neu’n cefnogi pobl i ofalu amdanynt eu hunain. 

Mae'n defnyddio technegau newid ymddygiad ac 

mae ganddo dystiolaeth dda o effaith  

Nod Allweddol 2 Cymorth i gamddefnyddwyr 

sylweddau i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal 

eu hadferiad  

Canlyniad 3 Mae iechyd corfforol a llesiant pobl 

sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau 

yn cael eu gwella ac anghydraddoldebau 

cysylltiedig yn cael eu lleihau  

Bydd Rheolwr Datblygu Gwasanaeth yn cael ei 

benodi i arwain ar fodel cynnwys defnyddwyr 

gwasanaeth, datblygiadau gwasanaeth sy'n cyd-

ddigwydd, cydgysylltu adolygiadau achos a 

datblygu modelau darparu gwasanaeth 

ymhellach.  

Tai – Cyfraniad i brosiect 'Tai Sych' Tai â 

Chymorth i sicrhau parhad y gwasanaeth a 

chynyddu nifer y gwelyau.  

Bydd Seicolegydd Alcohol yn cael ei benodi i 

weithio yng Ngwasanaeth Cyswllt Alcohol yr 

ysbyty.  

Model Rhagnodi Uwch Nyrsys i'w ddatblygu  
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Nod Allweddol 2 Cymorth i gamddefnyddwyr 

sylweddau i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal 

eu hadferiad 

Canlyniad 4 Bod gan bobl â phroblemau 

camddefnyddio sylweddau y sgiliau, y gwytnwch 

a’r cyfleoedd i ennill a chynnal annibyniaeth 

economaidd a lleihau effaith negyddol 

camddefnyddio sylweddau ar economi Cymru  

Bydd gwaith lleol yn cael ei drefnu yn 2020/21 

 

Nod Allweddol 2 Cymorth i gamddefnyddwyr 

sylweddau i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal 

eu hadferiad 

Canlyniad 5 Mae pobl sydd â phroblemau 

camddefnyddio sylweddau yn cymryd rhan 

mewn gweithgareddau diwylliannol amrywiol 

gan gynnwys y celfyddydau, chwaraeon a 

hamdden  

Bydd gwaith lleol yn cael ei drefnu yn 2020/21 

 

Nod Allweddol 2 Cymorth i gamddefnyddwyr 

sylweddau i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal 

eu hadferiad 

Canlyniad 6 Bod pawb yr effeithir arnynt gan 

faterion cyffuriau neu alcohol yn cael eu trin ag 

urddas, tegwch a pharch  

Datblygu Strategaeth Cyfryngau  

Modelau adeiladu Cydnerthedd Cymunedol i'w 

harchwilio  

Nod Allweddol 2 Cymorth i gamddefnyddwyr 

sylweddau i wella eu hiechyd a'u helpu i gynnal 

eu hadferiad 

Canlyniad 7 Gall pawb yr effeithir arnynt gan 

gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol gael 

mynediad amserol, yn seiliedig ar dystiolaeth. 

Gwasanaethau diogel ac effeithiol o ran safon 

Bydd contractau gwasanaeth newydd yn 

cynnwys gofyniad i weithio  y tu allan i oriau  

Nod allweddol 3 - Cefnogi ac amddiffyn 

teuluoedd 

Canlyniad 8 Mae eithrio cymdeithasol o 

ganlyniad i gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol 

yn cael ei leihau  

Gwaith lleol  i’w drefnu yn 2020/21  

Nod allweddol 3 - Cefnogi ac amddiffyn 

teuluoedd 

Canlyniad 9 Lleihau'r niwed o ran 

camddefnyddio cyffuriau ac alcohol i blant a 

theuluoedd  

Cynhaliwyd “uwchgynhadledd atal” traws-

bartneriaeth yn 2019 i archwilio’r ymagwedd 

gyffredinol at “atal” gan gynnwys meithrin 

cydnerthedd cymunedol, teuluol ac unigol, 

ACES, Llinellau Sirol a Diogelu.  

Nod allweddol 3 - Cefnogi ac amddiffyn 

teuluoedd 

Canlyniad 10 Gwell canlyniadau i blant a 

theuluoedd sydd ar gyrion gofal  

Bydd Seicolegydd Ymyrraeth Gynnar CAMHS 

Arbenigol ar gyfer Defnyddio Cyffuriau ac 

Alcohol yn cael ei benodi  

Ehangu i wasanaeth Camddefnyddio Sylweddau 

CAMHS Arbenigol sy'n cyd-ddigwydd i sicrhau 

ymyrraeth gynharach wedi'i thargedu  

Nod Allweddol 4 Mynd i'r afael ag argaeledd a 

diogelu unigolion trwy weithgarwch gorfodi  

Gweithio ar y cyd â Heddlu Dyfed Powys a 

Chomisiynydd Heddlu a Throseddu drwy’r Bwrdd 

Cynllunio Ardal i fynd i’r afael â throseddau sy’n 
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Canlyniad 11 Mae pobl yn fwy diogel/yn 

teimlo'n fwy diogel mewn perthynas â throsedd  

ymwneud ag alcohol a chyffuriau, gan gynnwys 

Llinellau Sirol  

Nod Allweddol 4 Mynd i'r afael ag argaeledd a 

diogelu unigolion trwy weithgarwch gorfodi 

Canlyniad 12 Siaradwyr Cymraeg a'u 

teuluoedd i dderbyn cefnogaeth trwy eu hiaith 

eu hunain  

Gwaith lleol i’w drefnu yn 2020/21  

Nod Allweddol 5 Cynnwys Defnyddwyr 

Gwasanaeth, partneriaethau, a'r gweithlu 

Canlyniad 13 Byrddau Cynllunio Ardal yn 

addas ar gyfer y dyfodol  

Datblygu rhyngwynebau mwy ffurfiol ar draws 

partneriaethau rhwng swyddogion arweiniol y 

bartneriaeth a Byrddau Partneriaeth  

 

Nod Allweddol 5 Cynnwys Defnyddwyr 

Gwasanaeth, partneriaethau, a'r gweithlu 

Canlyniad 14 Mae'r gweithlu cyffuriau ac 

alcohol yn fedrus ac yn wybodus 

Parhau i sicrhau bod anghenion hyfforddi staff y 

gwasanaeth yn cael eu hystyried  

 

Nod Allweddol 5 Cynnwys Defnyddwyr 

Gwasanaeth, partneriaethau, a'r gweithlu 

Canlyniad 15 Cynnwys defnyddwyr 

gwasanaeth i gael ei wreiddio wrth ddarparu a 

chynllunio gwasanaethau  

Sefydlu a gweithredu fframwaith cynnwys 

Defnyddwyr Gwasanaeth lleol 

 

 

Tabl 14: Ymateb Gorllewin Cymru i Gynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru 2019-2022 
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ATODIAD 14C 

CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU:  Data Ychwanegol 

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, (2019) yn 2018 y gwelwyd y nifer fwyaf o 

farwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau a gofnodwyd yng Nghymru ond yn 2019 

gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â gwenwyno o 

ganlyniad i gyffuriau (gostyngiad o 26% o gymharu â 2018) a marwolaethau yn 

gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau (gostyngiad o 21% o gymharu â 2018). Mae 

marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau wedi cynyddu yn Hywel Dda dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf. Cofnodwyd 17 o farwolaethau yn 2018, 18 marwolaeth 

yn 2019 a chynnydd sylweddol yn 2020 lle cofnodwyd 29 o farwolaethau yn 

gysylltiedig â chyffuriau.  

 

 
Ffigur 47: Nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Hywel Dda yn ôl blwyddyn (2018-

2020)  

 

Mae cyfran y marwolaethau ymhlith menywod wedi cynyddu ers 2018. Yn 2018, roedd 

cyfanswm o 17 o farwolaethau yn gysylltiedig â chyffuriau, gyda tri ohonynt yn 

fenywod. Mae hyn i gyfrif am 17.6% o'r holl farwolaethau. Yn 2019, o blith y cyfanswm 

o 18 marwolaeth, bu cynnydd bychan i 4 marwolaeth fenywaidd, gan arwain at 

gynnydd mewn cyfrannedd i 22.2%. Parhaodd y patrwm nid yn unig yn 2020 ond 

mae'n ymddangos ei bod yn cyflymu oherwydd o'r cyfanswm o 29 o farwolaethau sy'n 

gysylltiedig â chyffuriau, roedd 10 yn fenywod. Mae hyn i gyfrif am 34.4% o’r holl 

farwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn 2020, bron dwbl y gyfran o 2018.  
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Ffigur 48: Siartiau cymharu i ddangos y newidiadau dros amser yn nifer y  

marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Hywel Dda yn seiliedig ar ryw (2018-2020)  

Mae patrwm yn datblygu lle gwelwyd cynnydd amlwg dros y tair blynedd yn nifer y 

marwolaethau yn y grŵp oedran 40-49 oed a thros 50 oed. Er ei bod yn rhy gynnar i 

benderfynu a yw hwn yn batrwm parhaus, mae'n amlwg bod angen rhoi sylw i'r mater. 

Yn 2018 roedd 6 marwolaeth ymhlith pobl rhwng 40 a 49 oed ond mae hyn wedi 

cynyddu i 10 (2019) a 12 (2020), dwbl y gyfran o 2018. Er bod marwolaethau ymhlith 

pobl dros 50 oed yn fach o ran nifer, mae’r naid gyfrannol yn ddramatig, gan gynyddu 

o 1 farwolaeth yn 2018 a 2 yn 2019 i 5 yn 2020. Nid yw'n glir a yw'r marwolaethau 

hyn yn gysylltiedig â chyflyrau sy'n deillio o gamddefnyddio cyffuriau hirdymor neu 

ddigwyddiadau acíwt penodol. Nid yw effaith COVID yn hysbys ychwaith. Tystiolaeth 

DPP ynghylch cyrchu cyffuriau drwy'r we dywyll.  

 

 

Ffigur 49: Dosbarthiad oedran y marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Hywel Dda 2018-

2020  
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Yn 2018 roedd 9 marwolaeth yn Sir Gaerfyrddin, 3 yng Ngheredigion a 5 yn Sir Benfro. 

Yn 2019, gostyngodd nifer y marwolaethau yn Sir Gaerfyrddin i 6 tra gwelwyd cynnydd 

yng Ngheredigion i 7. Arhosodd Sir Benfro yn ei hunfan ar 5 marwolaeth. Fodd bynnag, 

yn 2020 roedd y patrwm o gynnydd yn nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â 

chyffuriau yn amlwg lle cofnodwyd 8 yng Ngheredigion, 10 yng Nghaerfyrddin ac 11 

yn Sir Benfro. Tystiolaeth DPP ynghylch cyrchu cyffuriau drwy'r we dywyll.  

 

     
 

 

 
 

 
Ffigur 50: Lledaeniad daearyddol o farwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Hywel Dda 2018-

2020  
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ATODIAD 15A 

VAWDASV:       Deddfwriaeth a Rheoliadau Presennol 

Fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf VAWDASV, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei 
strategaeth  genedlaethol pum mlynedd yn 2016. Fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf 
VAWDASV, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth genedlaethol pum mlynedd 
yn 2016. Dilynwyd hyn gan gyhoeddi fframwaith cyflawni cenedlaethol, ac yn 2019 
mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dangosyddion cenedlaethol ar gyfer mesur 
cynnydd yn erbyn y Ddeddf.[10] Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o 
ddogfennau canllaw a safonau cenedlaethol i helpu i gyflawni ymrwymiadau o fewn ei 
strategaeth pum mlynedd gan gynnwys: 

• Canllaw Arfer Da: Dull Addysg Gyfan o Ymdrin â Thrais yn erbyn Menywod, 

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru 

• Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: Canllawiau i 

Lywodraethwyr 

• Cynllun blynyddol cynghorwyr cenedlaethol [4] 

• Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig a thrais rhywiol: Diogelu pobl 

hŷn (60+) yng Nghymru  

• Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol: Canllawiau Statudol 

• Canllawiau Hyfforddiant Gofyn a Gweithredu 

• Canllawiau Statudol Strategaethau Lleol 

• Canllawiau Statudol ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  

Safonau Cenedlaethol ar gyfer gweithio gyda Chyflawnwyr 

  

Tudalen 514



168 

 

ATODIAD 15B 

VAWDASV:  Darpariaeth Gofal a Chymorth Bresennol 

Datblygu fframwaith canlyniadau integredig y cytunir arno gan yr holl gomisiynwyr 

er mwyn sicrhau adrodd cyson, ystyrlon a chymharol. 

• Mabwysiadu modelau comisiynu sy’n caniatáu hyblygrwydd a datblygiad er 

mwyn diwallu anghenion newidiol yn hytrach na chyllido rhagnodol sy’n cyfyngu ar 

greadigrwydd / arloesedd ac sy’n arwain at wasanaethau sy’n gyfyngedig o ran y 

gwasanaethau y gallant eu darparu. 

• Darparu sefydlogrwydd yn y sector o ran cyfnod y contract(au) a chyllid drwy 

gydol y contract(au) ar gyfer gwasanaethau Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a 

Thrais yn erbyn Menywod. 

• Datblygu model gwasanaethau sydd â meini prawf cymhwysedd sy’n 

gysylltiedig â chael mynediad i wasanaethau yn seiliedig ar yr angen am fynediad yn 

unig, yn hytrach na lefel risg, cymhlethdod neu argaeledd gwasanaethau. 
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ATODIAD 15C 

VAWDASV:  Data Ychwanegol 

Mae'r data sydd ar gael sy'n benodol i hyn yn gyfyngedig. Pan fydd data ar gael, 

bydd yn cael ei ychwanegu at y bennod. 

Domestic abuse victim characteristics, England and Wales: year ending March 2021 

[9] 
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AELODAETH Y CABINET A PHWYLLGORAU’R CYNGOR / 
MEMBERSHIP OF THE CABINET AND COMMITTEES OF THE 

COUNCIL 
 

Y CABINET / THE CABINET  
 
 
Y Cynghorwyr / Councillors 
 

Portffolio / Portfolio 

Cyng./Cllr. Bryan Davies Gwasanaethau Democrataidd, Polisi, 
Perfformiad a Phobl a Threfniadaeth 
Democratic Services, Policy, Performance and 
People and Organisation 
 

Cyng./Cllr. Alun Williams Gydol Oes a Llesiant 
Through Age and Wellbeing 
 

Cyng./Cllr. Catrin M.S. Davies 
 

Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 
Culture, Leisure and Customer Services 
 

Cyng./Cllr. Clive Davies Yr Economi ac Adfywio 
Economy and Regeneration 
 

Cyng./Cllr. Gareth Davies Gwasanaethau Cyllid a Chaffael 
Finance and Procurement Services 
 

Cyng./Cllr. Keith Henson Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol a 
Rheoli Carbon 
Highways and Environmental Services and 
Carbon Management 
 

Cyng./Cllr. Wyn Thomas Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau  
Schools, Lifelong Learning and Skills 
 

Cyng./Cllr. Matthew Vaux Partneriaethau, Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol 
a Llywodraethu a Diogelu’r Cyhoedd 
Partnerships, Housing, Legal and Governance 
and Public Protection 
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PWYLLGORAU / COMMITTEES 
 
PWYLLGOR RHEOLI DATBLYGU / DEVELOPMENT CONTROL COMMITTEE (15) 
 
Cadeirydd / Chairman:  Cyngh./Cllr. Rhodri Davies 
Is Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Ifan Davies 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (7) 
Gethin Davies, Rhodri Davies, Chris James, Ceris Jones, Maldwyn Lewis, Mark 
Strong, Carl Worrall. 
   
Aelodau Annibynnol / Independents (4) 
Ifan Davies, Marc Davies, Rhodri Evans, Gareth Lloyd. 
 

Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (3) 
Meirion Davies, Geraint Hughes, Sian Maehrlein. 
 
Aelod Ddi-Grŵp / Un-Grouped Member (1) 
Hugh Hughes 
 
 
 
 
PWYLLGOR TRWYDDEDU / LICENSING COMMITTEE (11) 
 
Cadeirydd / Chairman:  Cyngh./Cllr. Euros Davies  
Is Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Paul Hinge 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (6) 
Steve Davies, Amanda Edwards, Endaf Edwards, Eryl Evans, Ann Bowen Morgan, 
Caryl Roberts. 
 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (3) 
Euros Davies, Keith Evans, Gwyn James. 
 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (2) 
Paul Hinge, John Roberts. 
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PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO / GOVERNANCE AND AUDIT 
COMMITTEE (6) 
 
Cadeirydd / Chairman: Cyngh./Cllr. Alan Davies 
Is Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Liam Hull 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (3) 
Endaf Edwards, Maldwyn Lewis, Mark Strong. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (2) 
Gareth Lloyd, Wyn Evans. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (1) 
Elizabeth Evans. 
 
Aelod Lleyg / Lay Member 
Alan Davies, Liam Hull, Caroline Whitby. 
 
 
 
 
 
PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD / DEMOCRATIC SERVICES 
COMMITTEE (6) 
 
Cadeirydd / Chairman:  Cyngh. / Cllr. Elizabeth Evans 
Is Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh. / Cllr. Gareth Lloyd 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (3) 
Endaf Edwards, Caryl Roberts, Mark Strong. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (2) 
Gwyn James, Gareth Lloyd. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (1) 
Elizabeth Evans. 
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PWYLLGOR IAITH / LANGUAGE COMMITTEE (7) 
 
Cadeirydd/ Chairman: Cyngh./Cllr. Catrin M.S. Davies  
Is Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Chris James 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (3) 
Catrin M.S. Davies, Rhodri Davies, Chris James. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (2) 
Gwyn Wigley Evans, Gareth Lloyd. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (2) 
John Roberts, 1 sedd wag/vacant seat. 
 
 
PWYLLGOR RHESTR FER / SHORTLISTING COMMITTEE (8)  
(AD HOC) 
 
 
 
PWYLLGOR MOESEG & SAFONAU / ETHICS & STANDARDS COMMITTEE (9) 
Cadeirydd / Chairman: Caroline White 
Is-Gadeirydd/ Vice Chairman: John Weston  
 
Aelodau Annibynnol / Independent Members (5): 
Alan Davies, Caryl Davies, Carol Edwards, John Weston, Caroline White. 
 
Aelodau Etholedig / Elected Members (2): 
Y Cynghorwyr / Councillors Gwyn Wigley Evans, Caryl Roberts. 
 
 
Aelodau Etholedig (Cynrychiolwyr y Cynghorau Cymuned) / Elected Members 
(Community Council Representatives) (2): 
Y Cynghorwyr / Councillors Delyth James, Jan Culley.     
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PWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU / OVERVIEW and 
SCRUTINY COMMITTEES 
 
 
PWYLLGOR CYMUNEDAU FFYNIANNUS / THRIVING COMMUNITIES 
COMMITTEE (13) 
 
Cadeirydd / Chairman:  Cyngh./Cllr. Gwyn Wigley Evans 
Is Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Marc Davies 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (7) 
Gethin Davies, Rhodri Davies, Steve Davies, Chris James, Maldwyn Lewis, Ann 
Bowen Morgan, Carl Worrall. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (3) 
Marc Davies, Gwyn Wigley Evans, Rhodri Evans. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (3). 
Meirion Davies, Sian Maehrlein, John Roberts. 
 
 
 

 
PWYLLGOR CYMUNEDAU IACHACH / HEALTHIER COMMUNITIES COMMITTEE 
(13) 
 
Cadeirydd/ Chairman:  Cyngh/Cllr. Caryl Roberts 
Is-Gadeirydd/ Vice-Chairman: Cyngh/Cllr. Ceris Jones 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (7) 
Amanda Edwards, Eryl Evans, Ceris Jones, Maldwyn Lewis, Ann Bowen Morgan, 
Caryl Roberts, Carl Worrall. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (3) 
Keith Evans, Gwyn James, Wyn Evans. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (3) 
Elaine Evans, Sian Maehrlein, John Roberts. 
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PWYLLGOR CYMUNEDAU SY’N DYSGU / LEARNING COMMUNITIES 
COMMITTEE (13) 
 
Cadeirydd/ Chairman:  Cyngh./Cllr. Endaf Edwards 
Is Gadeirydd/Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Chris James 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (7) 
Rhodri Davies, Amanda Edwards, Endaf Edwards, Eryl Evans, Chris James, Ann 
Bowen Morgan, Mark Strong. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (3) 
Euros Davies, Marc Davies, Gareth Lloyd. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (3) 
Meirion Davies, Paul Hinge, Geraint Hughes. 
 
 
 
 
PWYLLGOR ADNODDAU CORFFORAETHOL / CORPORATE RESOURCES 
COMMITTEE (13) 
 
Cadeirydd / Chairman:  Cyngh./Cllr. Rhodri Evans 
Is-Gadeirydd / Vice Chairman: Cyngh./Cllr. Geraint Hughes 
 
Plaid Cymru / The Party of Wales (6) 
Endaf Edwards, Eryl Evans, Ceris Jones, Ann Bowen Morgan, Caryl Roberts, Carl 
Worrall. 
 
Aelodau Annibynnol / Independents (3) 
Euros Davies, Ifan Davies, Rhodri Evans. 
 
Democratiaid Rhyddfrydol / Welsh Liberal Democrats (3) 
Elaine Evans, Paul Hinge, Geraint Hughes. 
 
Aelod Ddi-Grŵp / Un-Grouped Member (1) 
Hugh Hughes 
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PWYLLGOR CYDLYNU TROSOLWG A CHRAFFU / OVERVIEW AND SCRUTINY 
COORDINATING COMMITTEE (10) 
 
Cadeirydd /Chairman:  Cyngh/Cllr. Keith Evans 
Is Gadeirydd / Vice Chair:  Cyngh/Cllr. Wyn Evans 
 
Ynghyd â / together with:  
Marc Davies, Endaf Edwards, Gwyn Evans, Rhodri Evans, Geraint Hughes, Chris 
James, Ceris Jones, Caryl Roberts, 
 
(Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
Chairmen and Vice-Chairmen of the Overview and Scrutiny Committees) 
 
 
Mae’r Cynghorwyr uchod hefyd yn aelodau o’r Pwyllgor Ymddiriedolwyr 
Elusennau / The Councillors above are also members of the Charity Trustee 
Committee. 
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