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Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod Arbennig o Bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach yn Siambr y Cyngor - Penmorfa, Dydd Llun, 23 
Ionawr 2023 am 10.00 am i drafod y materion canlynol: 
  
1.   Croeso ac Ymddiheuriadau  

  
2.   Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) 

Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd 
personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a 
gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf 
Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad 
Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip 
plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn 
ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.  
  

3.   Adroddiad am y gwasanaeth Olrhain a Diogelu yng Ngheredigion 
(Tudalennau 3 - 16) 
  

4.   Cyflwyniad gan y Tîm Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 
(Tudalennau 17 - 18) 
  

5.   Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2021-2022 
(Tudalennau 19 - 42) 
  

6.   Adroddiad Blynyddol Grwp Datblygu Gofalwyr Rhanbarthol 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (Tudalennau 43 - 62) 
  

7.   Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
cwarter 1 a 2 (Tudalennau 63 - 124) 
  

8.   Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 Chwaraeon Cymru (Tudalennau 125 - 
198) 
  

9.   I dderbyn cofnodion y cyfarfod diweddara a thrafod unrhyw materion 
sy'n codi ohonynt (Tudalennau 199 - 204) 
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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 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 
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Cyngor Sir CEREDIGION 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD:   
 

TEITL: 
 

Adroddiad am y gwasanaeth Olrhain a Diogelu yng 
Ngheredigion 
 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD: 

Rhoi diweddariad am y gwasanaeth Olrhain a Diogelu yng 
Ngheredigion. 
 

RHESWM Y MAE’R 
PWYLLGOR WEDI 
GOFYN AM Y 
WYBODAETH: 
 
 
 

  
Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa 
bresennol 
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Cefndir 
 
Ym mis Gorffennaf 2022, sefydlwyd model newydd ond dros dro ar gyfer cyflenwi’r 
Gwasanaeth Olrhain a Diogelu yn rhanbarth Hywel Dda. Cafodd y gwasanaeth newydd ei 
ffurfio mewn ymateb i’r amcanion a nodir yn Gyda’n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel - 
COVID-19: cynllun pontio hirdymor Cymru o bandemig i endemig a’r ffaith bod Llywodraeth 
Cymru yn disgwyl i’r cyllid Olrhain Cysylltiadau ostwng yn fawr yn 2022-23 h.y. bydd y 
gyllideb honno yn cyfateb i 40% o’r hyn a gafwyd ar gyfer 2021/22. Oherwydd bod y gyllideb 
yn llai a bod nifer y staff wedi gostwng (dim ond 15-20% o’r staff a oedd ar gael yn 2021/22 
fydd ar gael yn awr), mae Gwasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu Sir Benfro a Cheredigion 
wedi uno er mwyn sicrhau arbedion maint a meithrin cydnerthedd ar draws y ddau 
awdurdod lleol. Mae’r tîm cyfun yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth Profi, Olrhain a 
Diogelu Sir Gaerfyrddin.    
 

Mae Uned Ymateb Rhanbarthol sy’n cynnwys staff y Bwrdd Iechyd ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn cefnogi pob un o’r Timau Olrhain a Diogelu.  Mae pob tîm yn adrodd i’r Grŵp 
Goruchwylio Strategol Rhanbarthol sef y Grŵp sy’n gyffredinol gyfrifol am gytuno i’r prif 
gyfeiriad strategol a’r blaenoriaethau. Mae’r Grŵp Goruchwylio Strategol Rhanbarthol yn 
cynnwys uwch swyddogion o Gynghorau Sir Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.   
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 4
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Strwythur Tîm Ceredigion 
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Ers dechrau Gorffennaf 2022, mae olrhain cysylltiadau wedi canolbwyntio ar ddiogelu’r bobl 
fwyaf bregus a chefnogi’r ymateb i’r achosion a’r clystyrau lleol o Covid-19, yn bennaf mewn 
lleoliadau gofal caeedig. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu nad ydym ond yn olrhain 
cysylltiadau pan fydd achosion positif yn cael eu nodi ymhlith gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol neu pan fydd yr achosion yn ymwneud â phobl sydd â chysylltiad â lleoliadau 
caeedig eraill megis cartrefi gofal, ysbytai ac Unedau Addysg ar gyfer y sawl sydd ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol. Anfonir neges destun awtomatig at eu cysylltiadau agos 
i’w “rhybuddio a’u hysbysu” o’r sefyllfa ond ni fyddant yn derbyn galwad ffôn.   
O ganlyniad i hyn, cul iawn yw’r sgôp ar gyfer olrhain cysylltiadau yn llawn ac ar ben hynny, 
mae nifer y profion sydd ar gael erbyn hyn wedi lleihau’n fawr. Ar hyn o bryd, nid yw’r profion 
ond ar gael i grwpiau penodedig o unigolion yn y gymuned, fel y nodir uchod. Nid oes 
profion ar raddfa eang yn y gymuned, fel y gwelwyd pan oedd y pandemig ar ei waethaf, 
bellach ar gael. 
 
 
 
 
 
 
Nifer yr achosion o Covid-19 yng Nghymru 
 
Mae’r graffiau a’r darluniau isod wedi’u cynnwys i ddangos sut y gwnaeth pandemig              
Covid-19 ddatblygu yng Nghymru ers yr achosion cyntaf ym mis Mawrth 2020.  

Tudalen 6
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Mae’r map uchod o Gymru yn dangos yn glir bod nifer yr achosion o Covid-19 yng 
Ngheredigion yn ystod y cyfnod hwnnw ymhlith yr isaf yng Nghymru. Noder bod y map hwn 
yn cynnwys achosion hyd at Ebrill 2022. Yn dilyn hyn, cafodd y profi torfol ei gwtogi’n fawr.   
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Mae’r graff uchod yn rhoi llinell amser glir o ddatblygiad pandemig COVID-19 gan ddangos 
cyfradd yr achosion ar draws Cymru dros gyfnod o amser. Mae ‘tonnau’r pandemig’ i’w 
gweld yn glir. Hefyd, mae’r manylion ychwanegol o gymorth i roi rhywfaint o gyd-destun. 
Noder yn benodol y ddau amrywiolyn mwyaf heintus (Delta ac Omicron) a diwedd y profi 
torfol.  
 

Tudalen 8
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Ar ôl i’r profi torfol yn y gymuned ddod i ben, nid yw’r ffigurau o ran nifer yr achosion o 
COVID-19 bellach yn adlewyrchu gwir lefelau’r haint yn y gymuned.  Mae’r graff uchod yn 
amlygu’r pwynt hwn. Ar y graff gallwch weld data’r arolwg heintio a gynhaliwyd gan y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (sy’n amcangyfrif gwir lefelau’r haint yn y gymuned) ochr yn 
ochr â’r achosion yr adroddwyd yn eu cylch drwy brofion PCR neu brofion llif unffordd 
(LFD).  Mae’r gwahaniaeth rhwng y ddau yn fwy amlwg ar ôl Ebrill 2022. 
 
Nifer yr achosion o Covid-19 yng Ngheredigion ar hyn o bryd 
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Rhwng 1 Gorffennaf a 30 Tachwedd 2022, cafodd cyfanswm o 2647 o achosion eu hadrodd 
yn swyddogol i’r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yng Ngheredigion. Ystyriwyd bod 
angen blaenoriaethu 591 o’r achosion hyn ac felly cawsant eu holrhain yn llawn. Mae hyn 
yn cyfateb i 22% o gyfanswm yr achosion yr adroddwyd yn eu cylch.  Mae’r tabl isod yn 
rhoi manylion ynghylch nifer yr achosion bob mis:  
 

Mis Cyfanswm Blaenoriaeth % 
Gorffennaf  1381 255 18.5 

Awst 398 99 24.9 
Medi 309 59 19.1 

Hydref 389 106 27.2 
Tachwedd 170 72 42.4 

 
 
 
Gweler isod graff llinell sy’n dangos cyfradd yr achosion o COVID-19 yng Ngheredigion 
fesul 100,000 o’r boblogaeth rhwng 1 Gorffennaf a 30 Tachwedd 2022. 
 
 

 
 
Roedd cyfradd yr achosion yn y cyfnod hwn ar ei huchaf yng nghanol mis Gorffennaf. 
Mae’r gyfradd wedi cwympo ers hynny ac mae wedi parhau’n gymharol sefydlog dros y 
pedwar mis diwethaf. Mae’r data diweddaraf ar gyfer mis Rhagfyr (nad oes modd ei weld 
yn y graff hwn) yn dangos bod nifer yr achosion wedi dechrau cynyddu. 
 
 
 
 
 
Perfformiad 
 
Cydnabyddir bod perfformiad tîm Profi, Olrhain a Diogelu Ceredigion ymhlith y gorau yng 
Nghymru. Mae’r tabl isod yn dangos perfformiad parhaus y tîm wrth iddo dderbyn a 
phrosesu achosion rhwng 1 Gorffennaf a 12 Rhagfyr 2022.  
 

Tudalen 10
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% yr achosion lle 
cymerwyd camau 
dilynol yn llwyddiannus 

% yr achosion lle 
cymerwyd camau 
dilynol o fewn 24 awr  

% yr achosion lle 
cymerwyd camau 
dilynol yn 
llwyddiannus o fewn 48 
awr 

97.87% 87.23% 97.87% 
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Ymateb i Covid-19: 

Blaeno
riaeth 1 

• Olrhain cysylltiadau  
 
 

• Ymateb yn adweithiol i 
ddigwyddiadau mawr ac 
achosion sylweddol ar draws y 
rhanbarth 

 
• Cynlluniau wrth gefn ar gyfer 

gweithlu ychwanegol ynghyd â 
rhaglen cynnal a chadw  

Blaeno
riaeth 2 

• Cyngor a chymorth rhagweithiol 
ac ataliol ar gyfer lleoliadau sy’n 
flaenoriaeth (h.y. Gofal iechyd / 
Cartrefi gofal / Ysgolion 
arbennig) 

Blaeno
riaeth 3 

• Archwiliadau cydymffurfio 
rhagweithiol ac ataliol ar gyfer 
lleoliadau sy’n flaenoriaeth (gan 
gynnwys atgyfeiriadau i 
Ymarferwyr Iechyd yr 
Amgylchedd, y Gweithgor Iechyd 
a Diogelwch ac Arolygiaeth 
Gofal Cymru lle bo hynny’n 
briodol) 

• Ymgysylltu â grwpiau amrywiol a 
lleiafrifol ynghylch Covid-19 (h.y. 
codi ymwybyddiaeth am iechyd, 
annog pobl i gael eu brechu, 
eiriolaeth i sicrhau nad yw 
arferion / prosesau yn eu rhoi o 
dan anfantais) 

Blaeno
riaeth 4 

• Cyngor a chymorth rhagweithiol 
ac ataliol ynghylch Covid-19, 
archwiliadau cydymffurfio ar 
gyfer lleoliadau sy’n llai o 
flaenoriaeth (h.y. ysgolion, gofal 
plant, gwneuthurwyr a 
phroseswyr  mawr) 

Gwaith ehangach o ran diogelu iechyd:   

Tudalen 12
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Blaenoriaeth 1 - Olrhain Cysylltiadau  / Ymateb Adweithiol  / Cynlluniau Wrth Gefn 
 

• Ers Gorffennaf 2022, mae’r gwaith o olrhain cysylltiadau wedi parhau ac mae’n 
canolbwyntio ar ddiogelu’r unigolion mwyaf bregus. Dyma yw prif flaenoriaeth y tîm 
o hyd. 

• Mae Swyddogion arbenigol Iechyd yr Amgylchedd wedi’u cadw yn y tîm. Mae’r 
swyddogion hyn yn darparu cymorth ac yn ymateb i ddigwyddiadau mawr ac 

Blaeno
riaeth 
4+ 

• Olrhain cysylltiadau o ran 
afiechydon heintus eraill  

• Anghydraddoldeb o ran 
iechyd -cymorth ehangach i 
grwpiau bregus a grwpiau o 
dan anfantais (h.y. hybu 
iechyd, brechiadau i blant, 
annog pobl i gymryd rhan 
mewn rhaglenni sgrinio) 

• Cymorth o ran diogelwch 
bwyd  

• Cefnogi’r gwaith profi neu 
gefnogi’r gwaith o roi 
brechiadau Covid-19  

Tudalen 13
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achosion sylweddol o Covid-19 yng Ngheredigion. Mae’r swyddogion hyn hefyd yn 
darparu cymorth o ran iechyd y cyhoedd i bob lleoliad risg uchel yn y sir pan fydd 
yna achosion o COVID-19. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnwys cartrefi preswyl/nyrsio 
ac Unedau Addysgol ar gyfer y sawl sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r 
swyddogion yn gweithio’n agos â’r lleoliadau hyn gan roi cyngor am atal a rheoli 
heintiau ynghyd â chynghorion ynglŷn ag atal y feirws rhag ymledu ymhellach.   
 
Yng Ngheredigion, ceir 18 o gartrefi preswyl/nyrsio a 10 o Unedau Addysgol ar  gyfer 
y sawl sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Pan fydd COVID-19 yn trosglwyddo 
ymhellach yn y lleoliadau hyn, caiff ymyriadau iechyd y cyhoedd eu rhoi ar waith a 
chaiff yr hyn a elwir yn ‘achos lluosog’ ei ddatgan. Ar gyfartaledd, mae Swyddogion 
Arbenigol Iechyd yr Amgylchedd yn ymateb i 2/3 o achosion lluosog bob mis. Fodd 
bynnag, mae’r nifer hwn yn amrywio’n fawr gan ddibynnu ar ba mor amlwg yw’r 
feirws ymhlith y boblogaeth ehangach ac ar adeg y flwyddyn. Yn ystod yr hydref ac 
wythnosau cyntaf y gaeaf, gwelsom gynnydd yn nifer yr achosion yn ein cartrefi 
gofal.  

 
• Mae cynlluniau wrth gefn wedi’u paratoi i sicrhau bod trefniadau ar waith ar gyfer 

gweithlu ychwanegol pe byddai angen. Mae’r Awdurdod yn cadw cofrestr o’r staff a 
arferai weithio yn y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu. 
 

 
Blaenoriaeth 2,3 a 4 - Diogelu Iechyd   
 
Pan fydd y galw am olrhain cysylltiadau yn isel a bod capasiti ar gael o fewn y tîm, caiff 
meysydd blaenoriaeth eraill eu hystyried gan gynnwys y canlynol:  
 
Prosiect Cartrefi Gofal Rhagweithiol  
 
Mae cam cyntaf y prosiect hwn wedi’i gwblhau. Mae pob cartrefi preswyl a nyrsio yng 
Ngheredigion bellach wedi derbyn galwad rhagweithiol oddi wrth Ymgynghorydd Diogelu 
Iechyd.  Diben yr alwad oedd cael trafodaeth ynglŷn â’r hyn yr oeddent yn ei ddeall am y 
canllawiau presennol yn y cartref gofal wrth baratoi ar gyfer yr hydref a’r gaeaf gan sicrhau 
eu bod yn cydymffurfio â nhw. Casglwyd y wybodaeth isod am bob lleoliad gofal:  
 

• Manylion ynghylch y lleoliad gofal gan gynnwys nifer y preswylwyr a’r staff. 
• Manylion ynghylch y rhagofalon safonol sydd ar waith ar gyfer atal a rheoli 

heintiau 
• Manylion ynghylch y polisïau, y gweithdrefnau a’r hyfforddiant sydd ar 

waith  
 
Mae’r tîm yn awr yn symud ymlaen i ‘Gam 2’ y prosiect. Mae Swyddogion arbenigol Iechyd 
yr Amgylchedd wedi ystyried y wybodaeth a gasglwyd oddi wrth y lleoliadau gofal ac mae’r 
cartrefi hynny sydd angen rhagor o gymorth a chyngor wedi’u pennu. Bydd y cartrefi hyn 
yn derbyn cymorth rhagweithiol parhaus ynghyd â hyfforddiant ynghylch atal a rheoli 
heintiau. Mae rhai sefydliadau eisoes wedi derbyn hyfforddiant penodol gan yr 

Tudalen 14
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Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd ynghylch gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol a’i dynnu i 
ffwrdd a golchi dwylo. Wrth gynnal y prosiect hwn, mae’r Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd 
hefyd wedi cymryd y cyfle i ymgysylltu ymhellach â’r lleoliadau hyn gan annog y preswylwyr 
a’r staff iechyd a gofal cymdeithasol i gael y brechiad rhag COVID-19 a’r brechiad rhag y 
ffliw.  
 
 
Ymchwilio i achosion gwasgaredig o salwch gastroberfeddol 

 
Fel rhan o’r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu, mae’r Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd 
wedi datblygu sgiliau arbenigol wrth gyflawni eu dyletswyddau olrhain cysylltiadau. Mae’r 
sgiliau hyn a gafwyd yn ystod y pandemig yn ymwneud yn bennaf â chyfathrebu, cyfweld 
ac ymchwilio. Cydnabyddir bod y sgiliau hyn yn werthfawr wrth ymdrin â phob agwedd ar 
glefydau trosglwyddadwy ym maes diogelu’r cyhoedd. O ystyried hyn, mae’r 
Ymgynghorwyr Diogelu Iechyd wedi’u hyfforddi i gynnal ymchwiliadau eraill o ran clefydau 
trosglwyddadwy fel y gallant gynorthwyo tîm diogelu’r cyhoedd yn ehangach.  
 
Crynodeb 
 
Mae’r tîm yn parhau i wneud y gwaith olrhain gan ddarparu cymorth i unigolion sy’n profi’n 
bositif am Covid-19. Yr amcan yn gyffredinol yw diogelu’r mwyaf bregus yn ein cymdeithas. 
Hefyd, bydd y tîm yn parhau i roi ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosibl, y ffrydiau gwaith 
eraill a gytunwyd arnynt yn rhanbarthol sy’n hybu agenda diogelu’r cyhoedd yn ehangach. 
 
 

 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL  

A oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi’i gwblhau? Os ‘nac oes’, 
nodwch pam 
 
 

Adroddiad am waith y 
gwasanaeth yw hwn. 
Nid yw’n ymwneud â 
pholisi newydd. 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
 
Integreiddio: 
 

 
 

Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  

ARGYMHELLIAD: 
Bod Aelodau’r Pwyllgor Craffu yn ystyried cynnwys yr adroddiad a’u bod yn derbyn yr 
adroddiad er gwybodaeth.   
 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD: 
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Enw Cyswllt: Carwen Evans 
Swydd: Rheolwr Corfforaethol: Diogelu’r Cyhoedd 
Dyddiad yr Adroddiad: 15 Rhagfyr 2022 
Acronymau: 
Papurau Cefndir: 

Dim.  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

 
Dyddiad y cyfarfod: Ionawr 23ain 2023 

 
Teitl: Cyflwyniad gan y Tîm Iechyd Meddwl Plant a’r 

Glasoed (CAMHS) 
 

Pwrpas yr adroddiad: Ar gais y Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams 
 

 
Cefndir 
Cytunodd Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach i 
wahodd Pennaeth CAMHS i gyfarfod o’r Pwyllgor.  
Cytunodd Angela Lodwick, Pennaeth Gwasanaeth CAMHS a Therapïau Seicolegol i 
fynychu a chyflwyno’r wybodaeth ganlynol:  
 

1. Darpariaeth CAMHS i bobl ifanc yng Ngheredigion, 
2. Galw cynyddol ar y gwasanaeth, a'r rhesymau dros hyn, 
3. Cymorth sydd ar gael i godi hunanhyder a hunan-barch ar gyfer plant ysgolion 

uwchradd (yn enwedig blynyddoedd 8 – 10 a gollodd dwy flynedd allweddol 
oherwydd Covid-19), 

4. Hunan-atgyfeirio, ymyrraeth gynnar a gwasanaethau sydd ar gael i liniaru'r 
problemau cyn iddynt waethygu. 

 
Cytunodd Angela Lodwick, Pennaeth Gwasanaeth CAMHS a Therapïau Seicolegol) i 
fynychu a chyflwyno yng nghyfarfod Ionawr 23ain 2023.  
 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? Os 
nad oes, dywedwch pam 

Nac oes 

 
Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad: Cael gwybodaeth ac adborth i'r Cabinet os oes 

angen. 

 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 
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Trosolwg a Chraffu: 
 

   

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

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

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim  
 

Risg(iau):  
 

Dim  

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir: 
 

 
 
 

Atodiadau:   
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

 

Swyddog Adrodd: Angela Lodwick, CAMHS (adroddiad wedi'i gwblhau gan  
Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a Chraffu) 
 

Dyddiad: 19/12/22 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2021-2022 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Adrodd ar gyflawniadau Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth 
Gymunedol a datblygiadau yn erbyn y targedau ac amcanion 
cytûn yn ystod 2021-2022 
 
Er gwybodaeth. 

 
 
 

 RHESWM Y BU I GRAFFU 
OFYN AM Y WYBODAETH: 
 

 
CEFNDIR: 
 

Yn ystod 2021/22 fel rhan o ailstrwythuro Gydol Oes a Llesiant unwyd yr Uned Ofalwyr â’r 
Cysylltwyr Cymunedol o dan un strwythur rheoli, gan greu Tîm Gofalwyr a Cefnogaeth 
Gymunedol. 
 
Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi preswylwyr o bob oedran a’u teuluoedd i wneud 
cysylltiadau, cael mynediad i gyngor a chyfleoedd cynorthwyo yn ogystal â chlustnodi 
gwasanaethau a grwpiau priodol o fewn eu cymunedau eu hunain megis grwpiau cymunedol 
all gyfrannu at wella eu llesiant. Maent hefyd yn datblygu cyfleoedd i gyflawni anghenion 
amrywiol o fewn y cymunedau yma. 
 
Gofalwr yw ‘Unrhyw un sy’n gofalu, yn ddi-dal am ffrind neu aelod o’r teulu nad ydynt yn 
medru ymdopi heb gefnogaeth oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu 
ddibyniaeth’.  
 
Mae gan Ofalwyr yr hawl am fywyd y tu hwnt i’w rôl gofalu ac i wneud hynny bydd angen 
gwasanaethau effeithiol i gefnogi’r pobl maent yn gofalu amdanynt ac iddynt hwy fel Gofalwyr 
yn rhinwedd yr hyn maent yn ei wneud.  
  
Mae Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at “Cymru sy’n gyfeillgar i ofalwyr”, gan nodi fod Gofalwyr 
di-dâl yn cael eu gwerthfawrogi ac yn rhan werthfawr o’r Gymdeithas.  Ar draws Cymru mae 
dros 370,000 o Ofalwyr di-dâl sy’n ymgymryd â 96% o’r gofal ar lefel gymunedol. Ymhellach i 
hyn mae gofalwyr yn gwneud gwahaniaeth bositif i sicrhau bod teuluoedd yn cadw gyda’i 
gilydd, a sicrhau bod y rheiny sy’n annwyl iddynt yn cael y gorau oll o fywyd a thrwy hynny yn 
gwneud cyfraniad enfawr i’r gymdeithas ac yn arbed biliynau o bunnoedd bob blwyddyn.  
 
Bu i Lywodraeth Cymru nodi yr hyn a ddisgwylir ganddynt o dan Ddeddf Gwasanaethau 
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Cymdeithasol a Llesiant (Cymru 2014) y bydd iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn 
gweithio mewn partneriaeth i gefnogi Gofalwyr o dan y Ddeddf. Yn 2021, bu i Lywodraeth 
Cymru yn eu Strategaeth ar Ofalwyr Di-dâl nodi’r 4 blaenoriaeth isod: 
 

• Adnabod a gwerthfawrogi gofalwyr di-dâl  
• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth  
• Helpu i fyw yn ogystal a gofalu  
• Cefnogi gofalwyr di-dâl mewn addysg ac yn y gweithle. 

 
 
 
Bydd darparu gwybodaeth drwy blatfform DEWIS a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer y Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol. 
 
 
  
 
 
 
Y SEFYLLFA GYFREDOL: 
 
DEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib 
sy’n ffocysu ar y cwsmer a hynny er mwyn gwella bywydau Gofalwyr, ac i wella’n barhaus y 
gefnogaeth, y gwasanaethau a’r gydnabyddiaeth a roddir i Ofalwyr yng Ngheredigion. Mae’r 
Ddeddf yn nodi fod Gofalwr yn “berson sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu 
blentyn anabl”.  Bu i hyn ddisodli’r gofyniad y dylai gofalwyr ddarparu “gofal sylweddol o ofal yn 
rheolaidd”.  
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os na, 
esboniwch pam 

 

 
Crynodeb: 
 
Hirdymor:  

 
Cynnal Cydbwysedd rhwng angen tymor 
byr ac angen a chynllunio yn yr hirdymor i’r 
dyfodol  

 
Integreiddio: 

 
Cael effaith bositif ar bobl, economi, 
amgylchedd a diwylliant a cheisio bod o 
fudd i’r tri  
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Cydweithio: 

 
Gweithio gyda’n gilydd gyda phartneriaid 
eraill i gyflawni yr hyn sydd ei angen  
 

 
Cynnwys: 

 
Cynnwys y rheiny sydd â diddordeb a gofyn 
am eu sylwadau  

 
Atal: 

 
Rhoi adnoddau i mewn i atal problemau 
rhag digwydd neu waethygu  

 
ARGYMHELLIAD: 
 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD : 
 
 
 Enw Cyswllt: Sara Humphreys 
 Enw Cyswllt: Rheolwr Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol  
 Dyddiad yr Adroddiad: 28 Tachwedd 2022 
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Adroddiad
Blynyddol
TÎM GOFALWYR A CHYMORTH CYMUNEDOL

20
21 - 20

22
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Cyflwyniad
Cychwyn ar y trawsnewidiad
Uned Gofalwyr – amcanion busnes
Cysylltwyr Cymunedol – amcanion busnes
Uchafbwyntiau'r tîm
Crynodeb – beth mae angen i ni ei wneud nesaf?
Amcanion busnes – 2022/23

CYNNWYS

1

2
3
4
9

13
18
19
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ENWEBAI

Mae gwaith ymchwil yn dweud wrthym bod cynnydd yn nifer y gofalwyr di-dâl
ar lefel genedlaethol. Nid yw'r angen am y cymorth a ddarparir gan y Tîm
Gofalwyr a Chymorth Cymunedol erioed wedi bod mor bwysig.

Mae'n bleser mawr gennyf derbyn Adroddiad Blynyddol y Tîm
Gofalwyr a Chymorth Cymunedol ar gyfer 2021/2022. Hoffwn
fanteisio ar y cyfle i longyfarch y tîm a'i bartneriaid am eu
cyflawniadau sylweddol dros yr hyn a fu'n flwyddyn heriol
oherwydd y pandemig byd-eang.

CYFLWYNIAD

2

NEGES GAN REOLWR CORFFORAETHOL Y PORTH CYMORTH
CYNNAR, IWAN DAVIES

Mae'r adroddiad yn amlygu nifer o
lwyddiannau gan gynnwys dosbarthu'r Gronfa
Gofalwyr i hyrwyddo lles gofalwyr yng
Ngheredigion a darparu Te Prynhawn (Egwyl
mewn Bocs) i ofalwyr. Cafodd y Cysylltwyr
Cymunedol dros 800 o gyfeiriadau am
gymorth yn ystod y 12 mis ac enwebwyd
Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd am Wobr
gan Western Telegraph.

Wrth i wasanaethau ddychwelyd i gael eu darparu wyneb yn wyneb yn
gynyddol, rydw i'n hyderus bod y Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol mewn
sefyllfa dda i ddarparu gwasanaeth gwych a datblygu mentrau pellach er
budd preswylwyr Ceredigion.
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Cychwyn ar y Trawsnewidiad

3

SARA HUMPHREYS
RHEOLWR TÎM – GOFALWYR A CHYMORTH
CYMUNEDOL GYDOL OED

Bu 2021/22 yn flwyddyn o
drawsnewid. Fel rhan o'r
trawsnewidiad tuag at Fodel Gydol
Oed a Llesiant, gwelwyd dau dîm
bach, yr Uned Gofalwyr a Phorth y
Gymuned, yn uno i greu y Tîm
Gofalwyr a Chymorth Cymunedol.
Mae'r ffordd newydd hon o weithio
wedi golygu y bu'n rhaid i ni ail-
werthuso'r ffordd yr ydym yn
gweithredu, a datblygu ffyrdd lle y
gallwn integreiddio'r ddau endid
blaenorol i fod yn un tîm effeithiol
sy'n perfformio'n dda.

Mae’r model Gydol Oes a Lles yn
cynnig sylfaen gref ar gyfer
datblygiad pellach a chyfeiriad clir ar
gyfer y gwaith y bydd y tîm yn ei
gyflawni dros y blynyddoedd i ddod.

Mae’r Tîm Gofalwyr a Chymorth
Cymunedol yn darparu’r ‘cymorth
cywir ar yr adeg gywir’ i breswylwyr
Ceredigion.

Roedd gweithio ym mhresenoldeb
COVID am ail flwyddyn wedi parhau
i'n herio ni. Rydym wedi ymrwymo i
gyfleu’r neges ynghylch pwysigrwydd
y rhaglen frechu i’r gymuned, i sicrhau
bod gofalwyr di-dâl a’r rheini sy’n
fregus yn gwybod ble, pryd a sut i
gael eu brechiadau a’u pigiadau
atgyfnerthu.

Un o'r sialensiau mwyaf i ofalwyr di-
dâl yw manteisio ar ofal amgen
hirdymor er mwyn eu galluogi i gael
seibiant o'u rôl gofalu. Roedd swyddi
gwag mewn asiantaethau gofal a'r
ffaith bod staff yn ynysu oherwydd
Covid yn ei gwneud hi'n anodd
comisiynu gwasanaethau amgen i
ofalwyr. Roedd rhai o'r ceisiadau
comisiynu yn mynd allan i dendr 3
gwaith neu fwy heb fod gan
asiantaeth y capasiti i gynnig
gwasanaeth i gleient newydd. Er
mwyn helpu i leddfu hyn, llwyddom i
fanteisio ar gyllid 'pwysau'r gaeaf' er
mwyn ymestyn y gwasanaeth gofal
amgen tymor byr a gynigir gan
Ofalwyr Ceredigion, o 6 wythnos i 12
wythnos. Roedd hyn wedi caniatáu
mwy o amser i sicrhau gwasanaethau
hirdymor.

Tuag at ddiwedd y flwyddyn, bu modd
i'r Cysylltwyr Cymunedol gynnal
ymweliadau stepen drws a chymryd
rhan mewn digwyddiadau awyr
agored. Mae hyn wedi cael effaith
gadarnhaol ar y tîm a'n cleientiaid,
gan ganiatáu i ni gysylltu yn ein
cymunedau a dangos i ni bod golau
ar ddiwedd y twnnel. Rydym yn
edrych ymlaen at fod allan unwaith
eto, wyneb yn wyneb, ar draws
Ceredigion yn 2022/23.

Gofal Amgen
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Dosbarthu

1600
te prynhawn 'Egwyl mewn

bocs' i ofalwyr

Cynyddu aelodaeth y
Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr 

43%
i Ailagor Cronfa Gofalwyr Ceredigion,

gan ddyfarnu gwerth 

£98,528
i ofalwyr yn uniongyrchol er mwyn

gwella eu hiechyd a'u lles

1 Nodi ac adnabod gofalwyr, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a
chymorth iddynt.

AMCANION BUSNESUned Gofalwyr 
2 Cynorthwyo bywyd law yn llaw â gofalu er mwyn eu galluogi i gynnal

eu capasiti i ofalu a chael bywyd y tu hwnt i ofalu.

3 Cynorthwyo gofalwyr sy'n cael addysg a gofalwyr yn y gweithle gan
alluogi gofalwyr i weithio a dysgu law yn llaw â'u rôl gofalu.

Beth wnaethom ni?

1659
o ofalwyr

Argraffu a dosbarthu 

5000
o Gylchgronau Gofalwyr ar draws Ceredigion

4
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digwyddiad cenedlaethol
i ofalwyr

Edrychwyd ar a
rhannwyd y

dudalen Facebook 

75,911

Gweithio gyda
phartneriaid i ddarparu 

16
o weithgareddau a

sesiynau dysgu i ofalwyr

149
wedi ei hoffi

a'i charu

Gweithio gyda Gweithredu dros Blant i
gynorthwyo 

o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n
oedolion i gael bywyd y tu hwnt i'w
rôl gofalu

83

711
awr o ofal
amgen er
mwyn cynnig
seibiant iddynt
o'u rôl gofalu 

o ofalwyr, a darparu 

2143

Cynorthwywyd Gofalwyr
Ceredigion i ddarparu cyngor

a gwybodaeth i 

Gweithio gyda phartneriaid i godi
ymwybyddiaeth o ofalwyr a chydlynu
rhaglenni o weithgareddau i gyd-fynd â

3

o gardiau
gofalwyr i ofalwyr
sy'n oedolion a
gofalwyr ifanc

Cyhoeddwyd

150

cynnydd o
80% o'i

gymharu
ag

2020/21

5

gwaith

160
o ffurflenni cofrestru newydd ac

atgyfeirio gan feddygfeydd

Cafwyd
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Eleni, roedd gofyn i ni gydlynu'r broses o ail-gomisiynu'r gwasanaeth gofalwyr
ifanc yng Ngheredigion. Er mwyn gwneud hyn, ymgynghorom â gofalwyr ifanc
am y cymorth y maent yn teimlo bod ei angen arnynt, a sut a ble yr oeddent yn
dymuno manteisio arno.

Gan weithio gyda phartneriaid allweddol yn yr awdurdod lleol, y gwasanaethau
iechyd a'r trydydd sector, cynlluniom fanyleb gwasanaeth newydd a aeth allan
i dendr yn llwyddiannus ym mis Tachwedd 2021.

Cychwynnodd y gwasanaeth newydd ar 1 Ebrill 2022, wrth i'r hen ddarparwyr a'r
darparwyr newydd weithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau trosglwyddiad
di-dor. Gweithiodd Gweithredu dros Blant, sef y gwasanaeth a gomisiynwyd yr
oedd ei gyfnod yn gorffen, mewn ffordd broffesiynol gyda'r gwasanaeth
newydd er mwyn sicrhau bod y gofalwyr ifanc yn parhau i gael y gwasanaeth
gorau ag y bo modd yn ystod y cyfnod hwn. Hoffem ddiolch i holl staff
Gweithredu dros Blant am eu hymrwymiad a'u gwaith caled gyda gofalwyr
ifanc yng Ngheredigion dros y blynyddoedd diwethaf.

Darparwr newydd y gwasanaeth i ofalwyr ifanc yw Gofalwyr Ceredigion, sy'n
darparu cymorth i ofalwyr sy'n oedolion yn y sir ar hyn o bryd. Rydym yn edrych
ymlaen i weld sut y byddant yn datblygu ein gweledigaeth ar y cyd o gael
gwasanaeth gydol oed dros y ddwy flynedd nesaf.

Estynnom allan i ofalwyr ifanc hefyd, gan ofyn iddynt adolygu taflen 'Who
cares' i ofalwyr ifanc, y mae bellach wedi dyddio. Gan ddefnyddio arian ICF,
gofynnom i'n partneriaid ddatblygu llyfryn gwybodaeth rhanbarthol newydd.

Gwasanaethau i ofalwyr ifanc

Dosbarthir y daflen newydd ar draws y rhanbarth
fel adnodd am ddim i ofalwyr ifanc, yn ystod
2022-23.

6
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newid
cardarnhaol

Cyfrannodd at
gynnwys y

Cylchgrawn i
Ofalwyr

Beth wnaethom ni?

HOLWYD GOFALWYR SUT YR HOFFENT DDEFNYDDIO EU CERDYN GOFALWR

Cysylltom â Gwasanaeth Canolfan Lles
Porth Cymorth Cynnar, a llwyddom i sicrhau
mynediad am ddim i ofalwyr o bob oed i'r
holl gyfleusterau hamdden y mae'r Cyngor
yn berchen arnynt, os byddant yn dangos
eu Cerdyn Gofalwr Ceredigion.

SUT Y DEFNYDDIWYD ADBORTH:

adborth gofalwyr

Sut mae gofalwyr yn siapio ein gwasanaeth?
CAWSOM ADBORTH AM…

ENGHRAIFFT:

7

Gronfa Gofalwyr Ceredigion

Darpariaeth gwybodaeth

Te prynhawn Cymreig,
'egwyl mewn bocs'

Gwybodaeth i Ofalwyr Ifanc

Cylchgrawn Gofalwyr

Sesiynau hyfforddiant a dysgu

Digwyddiadau a gweithgareddau

Siapiodd
ddarpariaeth

cynnwys/digwyd
diad

Roedd yn dangos
tystiolaeth o ganlyniadau

cadarnhaol o'r Gronfa
Gofalwyr

Siapiodd y gwaith o
ail-gomisiynu'r
gwasanaeth i
ofalwyr ifanc

Arweiniodd at ddatblygu
digwyddiadau a

chylchlythyrau gofalwyr
sy'n staff

Cyfrannodd at
ddatblygiad buddion

y Cerdyn i Ofalwyr

Dywedodd Gofalwyr…

‘y pwll nofio a phethau fel
hynny’

‘canolfannau hamdden’

‘camfeydd a chyfleusterau
hamdden’
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BETH AETH YN DDA?
Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn cyrraedd mwy o bobl
Penodi gwasanaeth cymorth newydd a gomisiynwyd ar gyfer
gofalwyr ifanc
Mwy o weithgarwch hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol
Cronfa Gofalwyr
Gwaith partneriaeth rhanbarthol
Cydweithio gyda gwasanaethau eraill y cyngor

BETH MAE ANGEN IDDO DDIGWYDD?
Cynyddu capasiti y tîm trwy benodi staff newydd a chreu rolau
newydd
Adolygu strwythur a chynnwys yr holl dudalennau gofalwyr ar y
wefan a'u diwygio er mwyn eu gwneud yn fwy hygyrch a
gwella'u defnyddioldeb
Gweithio ar draws y rhanbarth i adolygu'r wybodaeth i ofalwyr
ifanc a sicrhau bod y wybodaeth sydd ar gael iddynt yn
cynrychioli'r sefyllfa ddiweddaraf a'i bod yn hygyrch
Gweithio ar draws y rhanbarth (ac yn genedlaethol) i ddatblygu
egwyliau cynaliadwy i ofalwyr

8

Blwyddyn arall o Covid a chyfnod o newid
‘Blinder Zoom’; darganfod ffyrdd o barhau i gynnal
gweithgarwch ymgysylltu o bell gyda gofalwyr
Ymgysylltu gyda a chynnig cymorth i ofalwyr nad ydynt yn
defnyddio darpariaeth ddigidol
Cynorthwyo gofalwyr i gael egwyliau heb wasanaethau wyneb-
yn-wyneb
Darparu cymorth, digwyddiadau a gweithgareddau heb gyswllt
wyneb-yn-wyneb
Capasiti i ddarparu popeth y byddem wedi dymuno ei ddarparu
Yn methu ymgysylltu ag ysgolion ynghylch cardiau gofalwyr
ifanc

BETH OEDD YR HERIAU?
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1 Datblygu Cymunedol sy'n Seiliedig ar Asedau

2 Ymwreiddio/Cysylltu'r maes Gwasanaeth o fewn Porth Cymorth
Cynnar – Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

3 Datblygu Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd a Dewis

o unigolion a grwpiau i
wasanaethau eraill y

cyngor, gwasanaethau
iechyd ac i sefydliadau'r

3ydd sector

*Gall atgyfeiriad fod am grŵp o unigolion;
felly, ni chofnodir ystod oedran.

Beth wnaethom ni?

845
o atgyfeiriadau

AMCANION BUSNESCysylltwyr Cymunedol 

971
o ymholiadau trwy

Clic, mewn negeseuon
e-bost, yn y post, dros

y ffôn ac ar y wefan

468
Cyfeiriwyd ac atgyfeiriwyd 

Ystod oedran yr atgyfeiriadau a gafwyd

63% o'r atgyfeiriadau unigol ar
gyfer pobl dros 60 oed

9

Cofnodwyd

Cafwyd

Roedd
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Trafnidiaeth

Cyfeillio

Gwasanaethau
eistedd gyda phobl

Prydau yn y cartref

Tasgmon

o atgyfeiriadau
diogelu

54

Nodwyd y 

56 cais am fathodyn
glas wedi'u
cwblhau

676
o aelodau a chyfranwyr yn

cofrestru

Gweithiwyd gyda phartneriaid i
godi ymwybyddiaeth o ymgyrch

'Cysylltu â charedigrwydd' a
phlatfform 'Cysylltu', a gwelwyd 

Cynorthwywyd dros

o wasanaethau lleol a
chenedlaethol i
hysbysebu eu
gwasanaethau ar
Dewis Cymru

1700
650

gan
gynnwys

dros 

o adnoddau penodol
ar gyfer Ceredigion

10

fwlch yn y gwasanaeth

5

Codwyd
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‘Ar ôl cael sgwrs am 'yr hyn sy'n bwysig' gyda'r
person ifanc, dysgais am ei diddordebau, ac
awgrymais y dylai ymuno â grŵp Arts4Wellbeing
lleol. Cefais gyswllt rheolaidd gyda'r person ifanc ac
ers ei chynghori a'i chynorthwyo, mae'r person ifanc
hwn wedi bod yn mynychu'r grŵp yn
rheolaidd.Bellach, mae'n gallu mwynhau
cymdeithasu ac mae wedi meithrin cyfeillgarwch
gwych gydag aelodau eraill yn y grŵp.’ 
- Enfys James, Cysylltwr Cymunedol 

 

‘Ar ôl cyfarfod y cleient, euthum ati i'w helpu a'i
chynorthwyo i fynychu bore coffi yn ei neuadd
gymunedol. Roeddwn wedi ei galluogi i gysylltu â'i
chymuned leol, mynychu mwy o weithgareddau a
meithrin cyfeillgarwch newydd. Mae hi'n nodi bod
hyn wedi rhoi 'bywyd newydd' iddi.'
– Claire McNamara, Cysylltwr Cymunedol

 

‘Llwyddais i helpu menyw 92 oed sydd â nam ar
ei golwg i lenwi ei ffurflen gais ar-lein am
fathodyn glas. Yn ystod yr ymweliad, dywedodd
wrthyf yr hoffai gymryd rhan mewn cyfleoedd
cymdeithasol yn ei chymuned leol. Derbyniwyd ei
chais am fathodyn glas ac fe'i ddosbarthwyd
iddi, gan ei galluogi i fynychu grwpiau a
gwasanaethau yn y gymuned yn haws.’
– Sam Henly, Cysylltwr Cymunedol

Help
ymarferol yn

y cartref

Ceisiadau 
am 

fathodyn glas
 

11

Unigrwydd
ac

arwahanrwydd

Roedd y 3 phrif reswm a nodwyd gan bob un dros gysylltu â Chysylltwyr
Cymunedol fel a ganlyn:

Mae person
ifanc yn unig ac
yn cael
anhawster
cymdeithasu
yn ei hardal.

ENGHREIFFTIAU:
Sefyllfa Canlyniad

Mae menyw 91
oed yn teimlo'n
ynysig.

Mae gofyn i
fenyw sydd â
nam ar ei golwg
gael help i lenwi
cais am
Fathodyn Glas. 
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Problemau parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19
Diffyg cyswllt wyneb-yn-wyneb
Cymorth a ddarparir gan grwpiau cymunedol o bryd i'w
gilydd ac adnoddau sy'n diflannu
Methu ymweld ag ysgolion a lleoliadau gofal plant

BETH OEDD YR HERIAU?

BETH AETH YN DDA?
Cyllid 'pwysau'r gaeaf' i gynorthwyo datblygiad
darpariaeth bwyd
Cysylltu â Charedigrwydd
Recriwtio golygyddion Dewis
Gwaith aml-asiantaeth
Gwaith gydol oed

BETH MAE ANGEN IDDO DDIGWYDD?
Hyfforddi staff newydd i fod yn Bresgripsiynwyr
Cymdeithasol
Meithrin perthnasoedd cryf gyda chanolfannau lles a
threfnu sesiynau galw heibio cymunedol mewn lleoliadau
lleol amrywiol
Addasu a diweddaru systemau cofnodi achosion i goladu
data atgyfeiriadau yn gywir
Datblygu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar Dewis
Parhau i hyrwyddo Dewis fel offeryn er mwyn i
ddinasyddion allu troi at wybodaeth
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CRONFA GOFALWYR CEREDIGION

418
o geisiadau

unigol a chan
deuluoedd

oedd ystod
oedran y gofalwyr

a ymgeisiodd

9-90

Y 5 cais mwyaf

poblogaidd:

Egwyliau byr  (145)

Therapïau a

thriniaethau (72)

Hobïau (106)

Technoleg (61)

Y cartref a'r ardd  (52)

536
o ofalwyr wedi

cael budd

‘Cawsom amser hyfryd yn y wigwamiau a
cherddom i fyny Pen-y-fan hefyd, ac ar hyd
camlesi Aberhonddu. Bu'n gyfle gwych i gael
ychydig amser i'm hun gyda ffrind a chyfarfûm â
nifer fawr o bobl hyfryd. Diolch yn fawr iawn am
alluogi hyn i ddigwydd gyda'r help ariannol gan y
cyngor, gan gynnig y cyfle i mi adfywio fy meddwl,
fy enaid a'm corff cyn dychwelyd i brysurdeb fy
mywyd bob dydd. Rydw i'n ei werthfawrogi'n fawr'

‘Mae cronfeydd fel hyn
yn dangos i ofalwyr eu
bod yn bwysig a'u bod
yn cael eu
gwerthfawrogi.  Da iawn
Ceredigion am
gydnabod gwerth
gofalwyr di-dâl ac
effaith hyn ar eu lles!
Diolch.'

Dyfarnwyd

£98,528

Uchafbwyntiau'r tîm 

DYWEDODD GOFALWYR:
‘Daeth hwn pan oedd angen
ychydig o hwb arnaf ac mae'n
hael iawn. Rydw i'n edrych
ymlaen i eistedd yn yr ardd
gyda Steve yn fy sedd gardd
newydd.’ 

BETH OEDD Y GOFALWYR WEDI

GWARIO'R ARIAN ARNO?

Bu gofalwyr yn gwneud cais
am hyd at £150 i wella eu
hiechyd a'u lles

13

Proseswyd

Roedd

Tudalen 35



‘Ar ôl cael rhai diwrnodau isel iawn yn ddiweddar, hoffwn
ddiolch i chi am yr 'egwyl i ofalwyr mewn bocs' a gefais fore
heddiw.Fel gofalwyr, rydym yn aml yn teimlo ar ein pen ein
hunain o ran yr hyn yr ydym yn ei wneud, gan geisio sicrhau
ein bod mewn hwyliau da bob amser ar gyfer y bobl yr ydym
yn gofalu amdanynt, fel na fyddant yn teimlo'n euog am roi eu
lles a'u hapusrwydd nhw cyn ein lles a'n hapusrwydd ni. Mae
mor braf cael y gydnabyddiaeth am ein hymdrechion ac 
mae wedi fy helpu i deimlo'n llai ynysig.'

‘Rydym yn ddiolchgar iawn am syrpreis
annisgwyl iawn a fu'n goron ar ein
diwrnod. Yn wir, diolch i'ch caredigrwydd
chi...sawl diwrnod da iawn!'

EGWYL MEWN BOCS GOFALWYR

‘Mae eich ystyrioldeb a'ch
haelioni i Ofalwyr
Ceredigion wastad yn ein
synnu – yn enwedig pan
agorom y bocs a gweld
cymaint o ddanteithion!

o focsys i
ofalwyr ar draws

y sir

1600

‘Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn
am fy egwyl mewn bocs heddiw.
Roedd yn syrpreis hyfryd ac yn ffordd
o'n hatgoffa bod rhywun yn ymboeni
amdanom.Mae bywyd wedi bod yn
anodd iawn yn ddiweddar ac mae pob
arwydd bach o garedigrwydd yn
gwneud gwahaniaeth mawr.Diolch.'

DYWEDODD GOFALWYR:

BETH GAFODD EI DDERBYN GAN OFALWYR?
Roedd y pecyn yn cynnwys amryw
ddanteithion, cacennau a the i ddau eu
rhannu

‘Diolch i chi am yr 'egwyl mewn
bocs' y byddaf i a'm gwraig yn ei
fwynhau pan fydd hi'n amser rhoi
ein traed i fyny ac ymlacio gyda
phaned o de a bisgedi!'

14
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Bu'n rhaid i'r rhan fwyaf o'r gwaith
cynllunio a'r gwaith ar y ffilm fod yn waith
rhith oherwydd cyfyngiadau covid, ac
roedd lansiad y ffilm yn ddigwyddiad rhith
hefyd. Trefnom ddigwyddiad rhith ar-lein
ar Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc;
gan ddyfarnu bocsys rhoddion 'Osgar' i'r
gofalwyr ifanc a oedd wedi cymryd rhan
yn y prosiect.

PROSIECT FFILM GOFALWYR IFANC

'Diolch o galon am neithiwr. Bu'n
ddathliad go iawn y pen hwn a bu'n
ddigwyddiad rhyngwladol gan bod
cefndryd ac ewythr a modryb (y gofalwr
ifanc) yn gwylio'n falch ym Mhortiwgal.' 
– Teulu gofalwr ifanc a fynychodd
lansiad y ffilm

Bu'r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol yn
gweithio gydag Arad Goch, Gwasanaeth
Ieuenctid Ceredigion a Gweithredu dros Blant i
gynorthwyo grŵp o ofalwyr ifanc i greu ffilm fer
sy'n addysgu ac yn codi ymwybyddiaeth o'r
hyn y mae'n ei olygu i fod yn ofalwr ifanc.

Gweithiodd y gofalwyr ifanc gydag Arad Goch i
greu stori a sgript, gan ffilmio golygfeydd yn
Aberystwyth a'r cyffiniau, cyn golygu'r deunydd
a chreu ffilm fer.

Cynhyrchwyd y ffilm gan y gofalwyr ifanc dan
arweiniad cwmni theatr lleol, Arad Goch.
Cefnogwyd y prosiect gan ddisgyblion drama
lleol hefyd, a wnaeth gymryd rhan yn y
cynhyrchiad fel actorion ifanc.

Mae'r ffilm yn dilyn
taith person ifanc sydd
â chyfrifoldebau gofalu,
gyda'r nod o addysgu a
chodi ymwybyddiaeth
o'r pwnc.

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH

15
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TTrwy gydol 2021/22, roedd y tîm wedi
parhau i ddiweddaru'r adnoddau
cymunedol ynghylch Covid, gan olygu y
bu modd i ni nodi unrhyw fylchau yn y
gwasanaeth yn hawdd, a phan oedd
angen penodol i gamau gael eu cymryd
i lenwi'r bylchau hynny.

Roedd cynnydd mawr yn nifer y
ceisiadau am wybodaeth ynghylch
manteisio ar bryd ar glud, gan gleientiaid
a gweithwyr proffesiynol, yn dangos nad
oedd pobl mewn rhannau penodol o'r sir
yn gallu troi at y gwasanaeth hwn.

Yn dilyn ymarfer mapio a gynhaliwyd
gan y tîm, nodwyd sawl ardal
ddaearyddol fel blaenoriaeth, a
phenderfynom gysylltu â busnesau a
mentrau lleol i ofyn a fyddai ganddynt
ddiddordeb yn y cyfle i ddatblygu
gwasanaeth i fodloni angen y gymuned
leol.

Fforwm Cymunedol Penparcau oedd un
o'r sefydliadau a atebodd ein galwad i
weithredu, ac roeddent wedi ymateb yn
gyflym.Cynorthwyom y Fforwm i gysylltu
â CAVO ac i wneud cais am y cyllid
angenrheidiol sy'n ofynnol er mwyn
dechrau cynnig pryd ar glud unwaith eto.

Yn dilyn y cais llwyddiannus am gyllid yn
2021/22, dechreuodd ‘HUBGRUB’
Penparcau ddosbarthu pryd ar glud ym
mis Ebrill 2022.Bellach, mae'r Fforwm yn
cyflogi staff, gan gynnwys Rheolwr Cegin,
i hwyluso prydau ar glud rheolaidd i
breswylwyr na fu modd iddynt fanteisio
ar brydau wedi'u coginio yn ddiweddar.

PRYD AR GLUD

Sam Hughes-Evans, Rheolwr y
Fforwm, yn esbonio sut yr oedd y
Cysylltwyr Cymunedol wedi eu
cynorthwyo i roi cychwyn ar y
prosiect:

“Yn 2021, bu Sam Henly, Cysylltwr
Cymunedol, yn ymgysylltu â'r
ganolfan gan ofyn a fyddai gennym
y capasiti a'r cyfleuster i gychwyn
gwasanaeth pryd ar glud i
gynorthwyo unigolion yr oedd wedi
dod ar eu traws ac yr oedd angen
iddynt gael prydau wedi'u coginio ar
eu cyfer

Hysbyswyd Sam gan y Fforwm eu
bod wedi treialu'r gwasanaeth
unwaith, fodd bynnag, daeth i ben
yn sydyn oherwydd cyllid, wrth i'r
cymhorthdal ar gyfer costau prydau
ddod i ben.

Cysylltodd y Fforwm â CAVO i drafod
y potensial o ailsefydlu'r gwasanaeth
pryd ar glud ac i holi a fyddai
unrhyw gyllid ar gael.Ers y
trafodaethau cychwynnol,
llwyddodd y Fforwm i sicrhau cyllid
gan CAVO ac mae ganddynt dîm
pryd ar glud sefydledig erbyn hyn,
sy'n coginio prydau ar gyfer dros 45
o bobl yr wythnos.”

Mae'r tîm yn dilyn fframwaith 'Arwyddion Lles' ym mhopeth a wnawn. Mae'r
dull gweithredu hwn yn caniatáu i ni annog unigolion, a grwpiau, i ystyried yr
hyn sydd orau iddyn nhw yn eu barn nhw, ac i ni gynnig y cam iddyn nhw ei
gymryd er mwyn iddynt wireddu eu nodau lles eu hunain.

CYSYLLTU Â'R GYMUNED TRWY ARWYDDION LLES
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MURLUN CAREDIGRWYDD

Lluniwyd y dyluniad buddugol gan grŵp o
ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Bro Teifi.

GWAITH PONTIO'R CENEDLAETHAU -

IYm mis Rhagfyr 2021, gweithiom gyda thimau o
fewn Porth Cymorth Cynnar, gwasanaethau
ysgol, CAVO a Chysylltu â Charedigrwydd, gan
alw ar bobl ifanc i gynllunio murlun yn seiliedig
ar thema 'Caredigrwydd'.Cychwynnodd y
gystadleuaeth yn ystod Wythnos Genedlaethol
Gwrthfwlio ac fe'i beirniadwyd ym mis Rhagfyr.

Bu'r ymateb i'r gystadleuaeth ddylunio yn wych
a chafodd y Gwasanaeth lu o ddyluniadau
creadigol, yr oeddent oll yn atgoffa pobl 
ifanc o bwysigrwydd bod yn garedig i'w 
gilydd.

Cafodd yr holl ysgolion a oedd wedi cymryd rhan gyllid i brynu pecyn celf er
mwyn galluogi disgyblion i greu eu murlun arbennig ar safle yr ysgol, a
chafodd yr holl ddisgyblion fathodyn Cysylltu â Charedigrwydd.

Edrychwn ymlaen at weld nifer fawr o furluniau 'caredigrwydd' lliwgar yn
ymddangos mewn ysgolion ar draws y sir.

Bu'r Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gyda'n partneriaid, sefydliadau o'r 3ydd
sector ac aelodau allweddol o'r gymuned i lansio prosiectau pontio'r
cenedlaethau. Nod y prosiectau hyn yw meithrin cysylltiadau a fydd yn
lleddfu'r unigrwydd a'r arwahanrwydd a welir mewn nifer o'n cymunedau.

CYSYLLTU POBL… CYMUNEDAU CAREDIG

PROSIECT CHWARAE PONTIO'R
CENEDLAETHAU RAY CEREDIGION
Nod prosiect Chwarae Ray oedd
meithrin cyfeillgarwch ar draws y
cenedlaethau a galluogi mwy o
ddealltwriaeth rhwng y grwpiau
oedran gwahanol.

PROSIECT PONTIO'R CENEDLAETHAU
IEUENCTID TYSUL
Nod y prosiect hwn yn Llandysul
oedd ceisio ailgysylltu pobl ifanc a
phobl hŷn a mynd i'r afael ag
arwahanrwydd yn uniongyrchol trwy
ffurfio perthnasoedd hirhoedlog 

17
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manteisio ar gymorth a chyllid ar
gyfer grwpiau lleol
manteisio ar hyfforddiant a
digwyddiadau
dinasyddion i gael dweud eu
dweud am y ffordd y datblygir
gwasanaethau

Yn ystod 2022-23, byddwn yn parhau i
ddatblygu ein gwasanaeth mewn
ffordd sy'n gwella ac sy'n hyrwyddo'r
cymunedau a'r rhwydweithiau
cydnerth sy'n bodoli eisoes yng
Ngheredigion. Trwy ein cymorth ni,
byddwn yn galluogi mwy o unigolion a
grwpiau i fod yn annibynnol, yn
hunangynhaliol ac yn gynaliadwy yn y
dyfodol.

Yn 2022/23 byddwn yn cynnal
digwyddiadau ar draws y sir ar gyfer
trigolion o bob oed. Yn ystod y
digwyddiadau hyn, a thrwy siarad â’n
defnyddwyr gwasanaeth, byddwn yn
gallu nodi bylchau yn y gwasanaethau
presennol a datblygu ffyrdd newydd o
fynd i’r afael â nhw. Byddwn yn parhau
i ddefnyddio cyfuniad o
ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a
digwyddiadau rhith sy'n cynnig budd i
ddinasyddion ac i'r Cyngor.

Crynodeb
BETH MAE ANGEN I NI EI WNEUD NESAF?

gofalwyr i barhau i gyflawni eu rôl
gofalu a gallu manteisio ar fywyd
y tu hwnt i'w rôl gofalu
manteisio ar wasanaethau a
grwpiau cymdeithasol mewn
cymunedau lleol

LGan fwrw golwg yn ôl dros eleni,
rydym yn falch o'r ffordd y mae'r
Uned Gofalwyr a thimau'r Cysylltwyr
Cymunedol wedi dod ynghyd i greu
tîm cryfach a mwy o faint a fydd yn
gwella'r cymorth a'r ymyrraeth
gynnar a ddarparir gan y Cyngor.
Bydd y Tîm Gofalwyr a Chymorth
Cymunedol yn parhau i feithrin y
perthnasoedd sy'n bodoli eisoes sydd
gennym ar draws gwasanaethau
eraill yn y Cyngor, y Bwrdd Iechyd a'r
3ydd sector ac edrychwn ymlaen at
gychwyn ar berthnasoedd newydd
trwy gydol y flwyddyn i ddod.

Mae ein hadroddiad yn dangos yr
hyn yr ydym wedi ei gyflawni hyd yn
hyn, ond fel erioed, mae angen i ni
edrych ymlaen i weld sut y gallwn
ddatblygu ein gwaith ymhellach, gan
ddwyn ein dysgu gyda ni a chynnig y
cymorth a'r wybodaeth orau ag y bo
modd i breswylwyr Ceredigion.
Byddwn yn parhau i wella a galluogi:

18
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1 Ymwreiddio strategaeth Gydol Oed a Lles, cynllun gweithredu a
threfniant gweithio Hybrid yn y tîm

2 Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

3 Datblygu gwaith gyda grwpiau, busnesau a'r 3ydd sector i feithrin
cydnerthedd cymunedol

4 Datblygu egwyliau cynaliadwy i ofalwyr

01545 574200

cysylltu@ceredigion.gov.uk

Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol
Porth Cymorth Cynnar
Cyngor Sir Ceredigion

Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol
AMCANION Y CYNLLUN BUSNES – 2022/23
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach   

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD:  Hybrid 
 
 

Adroddiad Blynyddol Grŵp Datblygu Gofalwyr Rhanbarthol 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru  

  
PWRPAS YR ADRODDIAD: Lluniwyd yr Adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru er mwyn 

amlinellu’r cynnydd a wnaed o ran cyflawni blaenoriaethau 
Gofalwyr Llywodraeth Cymru gan Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (WWCDG) 
 
Er gwybodaeth.  

 
 
 
 
RHESWM Y BU I GRAFFU 
OFYN AM Y WYBODAETH: 
 

 
CEFNDIR : 
 
Mae Gofalwyr yn ffrwd gwaith allweddol i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru 
(RPB), ac y mae hyn yn adlewyrchiad o bwysigrwydd y grŵp poblogaeth yma o fewn 
cyfrifoldebau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 
Bydd yr adroddiad yma’n darparu crynodeb o weithgareddau Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Gorllewin Cymru yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2022.  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), tri 
Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn ogystal â  sefydliadau gwirfoddol a 
thrydydd sector Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru . 
 
Adroddiad Blynyddol Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru 2021/22 
 
Bu i Lywodraeth Cymru nodi yr hyn a ddisgwylir ganddynt o dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru 2014) y bydd iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn 
cydweithio mewn partneriaeth i gefnogi Gofalwyr o dan y Ddeddf . Yn 2021 bu i Lywodraeth 
Cymru o dan eu Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Di-dâl nodi’r 4 blaenoriaeth isod:  
 
 

• Adnabod a gwerthfawrogi gofalwyr di-dâl  
• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth  
• Helpu i fyw yn ogystal a gofalu  
• Cefnogi gofalwyr di-dâl mewn addysg ac yn y gweithle. 
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Y SEFYLLFA GYFREDOL: 
 
DEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014  
  
 
Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi derbyn yr adroddiad ac yn unol â Chyfarwyddyd 
adrodd Llywodraeth Cymru, cyflwynwyd y ddogfen i Lywodraeth Cymru ac fe’i derbyniwyd. 
 
 
 
ARGYMHELLIAD : Er mwyn cefnogi Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr Rhanbarthol 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru  2021-22 gofynnir i’r Pwyllgor Craffu nodi’r Adroddiad 
Blynyddol. 
 
 

RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD : Nodi Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 2021-2022 ar y sail iddo gael ei dderbyn gan 
Lywodraeth Cymru yn unol â’r cyfarwyddyd penodol ac y mae yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor 
Craffu er gwybodaeth . 
 
 
 
 Enw Cyswllt : Sara Humphreys 
 Swydd: Rheolwr Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol 
 Dyddiad yr Adroddiad : 28 Tachwedd 2022 
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GORLLEWIN CYMRU IACHACH:  

Grŵp Datblygu  

Gofalwyr Gorllewin Cymru 

Adroddiad Blynyddol  

2021-22 
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Cyflwyniad 

 
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgareddau Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin 
Cymru (WWCDG) yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Mae'r 
WWCDG yn is-grŵp swyddogol i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru, 
sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd), y 
tri Awdurdod Lleol, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sefydliadau'r sector 
Gwirfoddol a'r Trydydd sector, yn ogystal â chynrychiolwyr defnyddwyr y gwasanaeth 
a gofalwyr yng Ngorllewin Cymru.  

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg o’r gwaith a wnaed gan ddefnyddio 
gwahanol gyllid er mwyn sicrhau bod blaenoriaethau Gofalwyr wedi’u hymgorffori 
mewn gwasanaethau ar draws y rhanbarth yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r ffynonellau cyllid yn cynnwys: grant 
Gofalwyr a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, y Gronfa Gofal Integredig a chyllid 
craidd gan sefydliadau partner. Amlinellir disgwyliad Llywodraeth Cymru y bydd 
awdurdodau iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn gweithio mewn 
partneriaeth i gynorthwyo gofalwyr o dan y Ddeddf i gyflwyno’r pedair blaenoriaeth 
genedlaethol a amlinellwyd yn ei “Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Di-dâl” (Mawrth 
2021): 

• Adnabod a gwerthfawrogi gofalwyr di-dâl 
• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth  
• Helpu i fyw yn ogystal â gofalu  
• Cefnogi gofalwyr di-dâl mewn addysg ac yn y gweithle. 

Mae ymateb i’r gofynion uchod, a’r blaenoriaethau a bennwyd yn Strategaeth 
Gofalwyr ranbarthol Gorllewin Cymru, yn ffurfio sail Adroddiad Blynyddol Gofalwyr 
2021/22, sy’n rhoi tystiolaeth o gynnydd mewn perthynas â phob un o’r meysydd hyn 
a’r budd a gafwyd gan ofalwyr di-dâl.   

 

Anghenion Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru 

 
Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru 
ei Asesiad Poblogaeth cyntaf ar gyfer Gorllewin Cymru, ac yn dilyn hynny, mae wedi 
datblygu Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023. Casglwyd cryn dipyn o 
wybodaeth am anghenion y boblogaeth trwy ymgysylltiad uniongyrchol â 
dinasyddion. Ychwanegwyd at hyn gan y data a’r adborth gan ddinasyddion a 
gasglwyd yn ystod ein gwaith diweddar i ddatblygu strategaeth gofalwyr ranbarthol 
ar gyfer gorllewin Cymru. 

Diweddarwyd yr Asesiad Poblogaeth yn ystod 2021/22, ond Cyfrifiad 2011 yw prif 
ffynhonnell data cyhoeddedig o hyd. Mae’n nodi bod mwy na 370,000 o ofalwyr di-
dâl o bob oed yng Nghymru ac mae arbenigwyr wedi cyfrifo bod gofalwyr yng 
Nghymru wedi cyfrannu’r hyn sy’n cyfateb i oddeutu £8.1 biliwn i economi Cymru ym 
mhob blwyddyn. Mae’r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw rai sy’n darparu cyn lleied ag 
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awr o ofal yr wythnos. Ni fydd angen cymorth ychwanegol ar y rhan fwyaf o’r bobl 
sy’n treulio ychydig o amser yn unig yn gofalu. Fodd bynnag, mae gan Gymru hefyd 
y gyfran uchaf o ofalwyr hŷn a gofalwyr sy'n darparu mwy na 50 awr o ofal yr 
wythnos. 

Fel llinell sylfaen, amcangyfrifwyd yng Nghyfrifiad 2011 fod mwy na 47,000 o ofalwyr 
di-dâl a oedd yn cynrychioli 12.5% o’r preswylwyr yng ngorllewin Cymru yn 2011. 
Nododd Asesiad Poblogaeth 2022 fod nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn ofalwyr 
wedi cynyddu yn ystod y pandemig, ond mae nifer y gofalwyr hysbys yn is na’r 
niferoedd a amlygwyd yn y dadansoddiad o Gyfrifiad 2011. Mae hyn yn awgrymu 
bod bwlch sylweddol rhwng nifer y gofalwyr sy’n cael eu hadnabod a’u cynorthwyo, 
a’r nifer sy’n dweud eu bod yn ofalwyr di-dâl.  

Disgwylir y bydd nifer y gofalwyr di-dâl yn cynyddu 2% rhwng 2020 a 2030 a 
disgwylir y bydd y gyfran dros 65 oed yn cynyddu 17%. Amcangyfrifir bod 30% o 
ofalwyr yn darparu gofal am 50 awr neu ragor yr wythnos, ond mae hyn yn cynyddu i 
46% o ofalwyr 65 oed a throsodd. Dengys amcanestyniadau’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (ONS) y bydd nifer y bobl dros 85 oed yn cynyddu 27.8% rhwng 2021 a 
2031, tra bydd y boblogaeth oedran gweithio yn gostwng 3.1% yn ystod yr un 
cyfnod. Mae hyn yn debygol o arwain at bwysau cynyddol i adnabod a chynorthwyo 
gofalwyr di-dâl.  

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar ofalwyr di-dâl. Mae 
dadansoddiad gan y gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr yn y 
rhanbarth wedi cadarnhau y gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau am 
gymorth yn ystod y cyfnod hwn;  
  

Sir Nifer y gofalwyr  yn 
y gronfa ddata yn 
2019/20 

Nifer y gofalwyr  yn 
y gronfa ddata yn 
2020/21 

Nifer y gofalwyr  yn 
y gronfa ddata yn 
2021/22 

Sir Gaerfyrddin 4613 6071 6891 

Ceredigion 1575 1849 2419 

Sir Benfro 2679 2918 3357 

 

Dangosodd Asesiad Poblogaeth 2022 a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol fod cyfanswm o 11,505 o ofalwyr hysbys yn rhanbarth Gorllewin Cymru, 
wedi’u hadnabod trwy bractisau meddygon teulu, y gwasanaethau cymdeithasol a 
lleoliadau addysg, bod tua 10,000 o’r rhain yn oedolion a bod mwy na 500 ohonynt 
yn ofalwyr ifanc. Ar ben hynny, nododd y Bwrdd Iechyd fod practisau meddygon 
teulu yn gwybod am 8,483 o ofalwyr di-dâl ar 31 Mawrth 2021. Ymhen blwyddyn, 
roedd hyn wedi cynyddu dros 2,000 (25%) ac erbyn Mai 2021, o ganlyniad i 
gyflwyno’r rhaglen frechu, roedd 3,000 o bobl ychwanegol wedi dweud eu bod yn 
ofalwyr di-dâl, sy’n gynnydd cyffredinol o fwy na 5,500 o ofalwyr di-dâl (64%) mewn 
cyfnod o 15 mis.   
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Cynnydd a Datblygiadau Allweddol – 2021-22 

Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025: 

Gwella Bywydau Gofalwyr 

Yn ystod 2020/21, bu cryn dipyn o 
ymgysylltu â gofalwyr; i ddechrau trwy 
drafodaethau gweithdy rhanbarthol ac 
mewn awdurdodau lleol, ac yna 
symudwyd i ddatblygu arolwg ar-lein 
mewn ymateb i’r pandemig. Ymatebodd 
558 o ofalwyr i’n harolwg ar-lein, gan 
gynnwys 18% a oedd yn ofalwyr ifanc o 
dan 18 oed.  

Cyhoeddodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru Ein Strategaeth 
Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025: Gwella Bywydau Gofalwyr ym mis Tachwedd 
2020. Mae’r strategaeth wedi sefydlu pedwar maes blaenoriaeth allweddol sy’n 
edrych ar y tymor hwy ac yn nodi’r weledigaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf. Ar 
hyd ein strategaeth gofalwyr, rydym wedi defnyddio aelodau’r ‘Teulu Jones’ i’n helpu 
i feddwl am sut y gallai ein blaenoriaethau wneud gwahaniaeth i ofalwyr yn ein 
cymunedau. Nid teulu go iawn yw’r ‘Teulu Jones’ ond crëwyd y teulu i fod yn 
nodweddiadol o rai o’r bobl sy’n byw yn ardal Hywel Dda a’r mathau o rolau gofalu 
mewn teuluoedd.   

 

Mae’r rhannau canlynol o’r adroddiad hwn yn amlinellu’r ffyrdd y buom yn cyflawni’r 
blaenoriaethau hyn a’r gwahaniaeth y maent wedi’i wneud i’r rheiny sydd â 
chyfrifoldebau gofalu.  
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Yr hyn a gyflawnwyd yn ystod 2021/22 

Dan sylw – Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr (BmG) 

 
 

Ar ran Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi 
parhau i gyflwyno'r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr rhanbarthol. Yn ogystal ag ariannu 
Swyddog Arweiniol Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mae'r Bwrdd Iechyd yn comisiynu cymorth 
rhanbarthol ar gyfer y cynllun, a gyflwynir trwy Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin 
Cymru. Mae Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn darparu sylfaen ar gyfer gwaith gyda gweithwyr 
iechyd proffesiynol mewn lleoliadau sylfaenol, cymunedol ac ysbytai acíwt, a hynny er mwyn 
meithrin ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr. Fodd bynnag, yn wahanol i rai cynlluniau eraill, mae 
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr wedi'i gynllunio i gael ei ddefnyddio gan amrywiaeth eang o leoliadau, 
gan gynnwys ysgolion, llyfrgelloedd, timau awdurdodau lleol, Canolfan Byd Gwaith a sefydliadau 
trydydd sector.  
 
Mae’r Cynllun yn galluogi lleoliadau i symud trwy dair lefel, sef efydd, arian ac aur ac yn ystod y 
pandemig, anogwyd lleoliadau i gasglu eu tystiolaeth a’i chyflwyno’n electronig. Un o elfennau craidd 
y cynllun yw darparu system syml sy’n galluogi gofalwyr di-dâl i ymgofrestru fel gofalwyr gyda’u 
meddyg teulu, sydd yn ei dro yn achosi atgyfeiriad i’w gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr lleol sy’n 
gallu darparu gwybodaeth a chymorth ychwanegol. Gan fod y broses ailddilysu wedi mynd heibio’i 
dyddiad, cynhaliodd y tîm Buddsoddwyr mewn Gofal ddigwyddiad ymgynghori i gasglu adborth ym 
mis Hydref ac ailwampiwyd y broses i’w symleiddio heb amharu ar uniondeb y cynllun.   
 

 11 o leoliadau wedi cyflawni Gwobr Buddsoddwyr mewn 
Gofalwyr newydd (11 ar lefel Efydd), 2 leoliad wedi’u 
hailddilysu ar lefel efydd ac 1 ar lefel arian. 

 Ar hyn o bryd, mae lleoliadau eraill yn gweithio tuag at y 
lefel efydd, gydag 20 o leoliadau yn gweithio tuag at y lefel   
Arian a 6 yn gweithio tuag at y lefel Aur. Mae cyfanswm o 
200 o leoliadau (er mis Mawrth 2013) wedi cyflawni 
gwobrau efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, 8 wedi 
cyflawni gwobrau Arian a 3 wedi cyflawni gwobrau Aur. 

 Bu’n rhaid i rai lleoliadau ailflaenoriaethu oherwydd y 
pandemig, fodd bynnag, rhoddir cymorth mewn ffyrdd 
gwahanol i leoliadau barhau i weithio tuag at achrediad 
neu gynnal eu lefel bresennol. 

 11,505 o ofalwyr wedi’u cofrestru gyda meddygfeydd ar 
draws ardal y bwrdd iechyd.  

 776 o ofalwyr wedi’u hatgyfeirio i’r gwasanaeth 
Gwybodaeth i Ofalwyr trwy’r broses cofrestru ac atgyfeirio 
yn y meddygfeydd  

 Bu cynnydd yn nifer y gofalwyr a gofrestrwyd gan 
feddygon teulu ym Mawrth 2021 o ganlyniad i ymgyrch y 
bwrdd iechyd i adnabod gofalwyr di-dâl i gael eu brechu.  

Tîm Nyrsys Admiral yn derbyn eu 

tystysgrif lefel efydd 

Tîm Camddefnyddio Sylweddau Sir 

Gaerfyrddin yn derbyn eu tystysgrif 

lefel efydd 
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Digwyddiadau Arweinwyr Gofalwyr 
 
Mae pob sefydliad, tîm ac adran sy’n cymryd rhan yn y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr 
wedi nodi Arweinydd Gofalwyr. Cynhaliwyd digwyddiadau rheolaidd ar gyfer Arweinwyr Gofalwyr 
trwy gydol y flwyddyn er mwyn dod â lleoliadau gwahanol ynghyd a darparu cyfle ar gyfer cymorth 
gan gyfoedion, dysgu ar y cyd a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am fentrau lleol newydd. Yn 
ystod y flwyddyn, cyflwynwyd 94 o sesiynau trwy MS teams i gyfanswm o 988 o gynrychiolwyr: 

• 62 o sesiynau (509 o gynrychiolwyr) wedi’u cyflwyno gan aelodau unigol o’r tîm Buddsoddwyr 
mewn Gofalwyr i leoliadau penodol sy’n ymwneud â’r cynllun. 
• 9 sesiwn Ymwybyddiaeth o Ofalwyr (151 o gynrychiolwyr) yn rhan o’r hyfforddiant galw heibio 
rheolaidd i’r staff ehangach. Cyflwynwyd y sesiynau hyn hanner ffordd trwy’r flwyddyn.  
• 23 o ddigwyddiadau penodol ar gyfer Arweinwyr Gofalwyr wedi’u cyflwyno (328 o 
gynrychiolwyr). 

Roedd yr adborth gan y cyfranogwyr yn cynnwys: 

‘Roedd dysgu am yr ystadegau yn ddiddorol iawn ac yn agoriad llygad. Diolch am hyfforddiant 
gwych.’  
‘Ar ôl dilyn y cwrs hwn, rwy’n fwy ymwybodol o ofalwyr/ofalwyr di-dâl a sut y gallwn eu helpu. 
Mae’n gwrs campus.’  

                                      
Gwneud gwahaniaeth i Ofalwyr 

 

 

A dweud y gwir, dydw i erioed 

wedi meddwl amdanaf fy hun fel 

gofalwr. Fy rhieni ydyn nhw wedi’r 

cyfan ac mae’n rhaid edrych ar eu 

hôl nhw wrth iddyn nhw heneiddio. 

Bues i’n sôn wrth un o staff y 

llyfrgell leol am fy mam ac fe 

wnaeth i mi sylweddoli fy mod i’n 

ofalwr. Ces i lawer o wybodaeth 

ganddyn nhw am y cymorth a’r 

gefnogaeth sydd ar gael.” 
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Mae gan y Bwrdd Iechyd gyllideb graidd fach a phenodedig i gefnogi comisiynu cymorth penodol 
ar gyfer gofalwyr di-dâl, yn unol â’r dyletswyddau statudol a bennwyd yn Neddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Yn ardal Hywel Dda, darperir cymorth i ofalwyr di-dâl yn 
bennaf gan bartneriaid o’r trydydd sector ac mae’r Bwrdd Iechyd yn cydnabod y gwerth 
cymdeithasol ychwanegol y gall cydweithio â sefydliadau elusennol ei gynnig.  

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Ofalwyr wedi parhau i dderbyn atgyfeiriadau a chynnig 
cymorth un i un i ofalwyr di-dâl ledled ardal Hywel Dda. Er bod y pandemig wedi effeithio ar 
fodelau darparu gwasanaethau, mae rhai sefydliadau wedi gallu ailgydio mewn gweithgareddau 
wyneb yn wyneb ac mewn grwpiau bach yn unol â’r canllawiau cenedlaethol. Isod, mae trosolwg o 
weithgareddau ein gwasanaethau a gomisiynir yn seiliedig ar ddata monitro contractau ar gyfer 
2021/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyngor Sir Penfro 

 

 created a project to support carers of people with Dementia. Carers can access support face to 

face at social activity groups held throughout Pembrokeshire or information can be accessed 

digitally when carers are unable to physically attend events. 

 

 

 

Dan sylw – cysylltiadau â gwasanaethau statudol a  

gwasanaethau a gomisiynir 

  
 
 

Gwneud gwahaniaeth i ofalwyr 
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Dan sylw – cynllunio ar gyfer rhyddhau o’r ysbyty  

 
Mae'r Bwrdd Iechyd a'r awdurdodau lleol sy’n bartneriaid iddo wedi defnyddio dull system gyfan i 
gefnogi ac ymgysylltu â gofalwyr yn y broses o gynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion, a sicrhau yr eir ati 
i roi Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA) i bob gofalwr. Mae Swyddogion Gofalwyr (sy'n gyflogeion 
y trydydd sector) wedi'u lleoli ym mhob ysbyty oddi ar fis Ionawr 2020, i gefnogi gofalwyr a staff. Mae  
gan y Swyddogion Gofalwyr rôl benodol o ran 
cefnogi staff i adnabod gofalwyr yn gynnar, galluogi 
mwy o gyfraniad at y broses cynllunio ar gyfer 
rhyddhau, a sicrhau darparu gwybodaeth a chymorth 
yn weithredol. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhan o 
gontinwwm ehangach o gymorth a gynigir i ofalwyr 
di-dâl y mae angen cymorth arnynt i reoli gofal cyn 
derbyn claf i'r ysbyty, yn ogystal â gofal ar ôl ei 
ryddhau. 
 
Mae’r Swyddogion Gofalwyr hefyd yn cydweithio’n 
agos â’r Swyddogion Cyswllt â Theuluoedd ym mhob 
ysbyty sy’n atgyfeirio cleifion a’u teuluoedd i’r 
Swyddogion Gofalwyr ar gyfer cymorth penodol i 
ofalwyr. Pan gyfyngwyd mynediad i’r ysbytai yn ystod 
y pandemig, rhoddwyd hyfforddiant a chymorth o 
bell, gan fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol. 
Roedd hyn yn cynnwys hyrwyddo’r hyfforddiant e-
ddysgu Ymwybodol o Ofalwyr. Mae’r ffeithlun yn 
dangos ffigurau allweddol ynghylch y prosiect yn 
2021/22. 

Lansiwyd yr hyfforddiant e-ddysgu Ymwybodol o Ofalwyr ym mis Tachwedd 2018 gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru ac mae wedi’i raeadru i staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau statudol ac 
anstatudol mewn nifer o wahanol ffyrdd. Yn ystod 2021/22, roedd 243 o staff yn ardal Hywel Dda wedi 
cwblhau’r e-ddysgu.  

 

 Gwneud gwahaniaeth i Ofalwyr 

“Roedd y cymorth a 
ddarparwyd gan y Swyddog 
Gofalwyr pan oedd fy mam 
yn yr ysbyty wedi helpu fy 

llesiant meddyliol ac 
emosiynol ar adeg brysur ac 

ansicr iawn” 
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Dan sylw – cynorthwyo Gofalwyr Ifanc 

 
 

Mae sicrhau bod gofalwyr o bob oed yn gallu cael eu hadnabod a hunanadnabod yn gynnar 
yn y broses yn bwysig o ran sicrhau mynediad iddynt at y cymorth y mae ganddynt hawl i’w 
gael ac a fydd o gymorth i’w hiechyd a’u llesiant. Mae rhai o’r camau a gymerwyd yn 
cynnwys: 

• Cyflwynwyd y cerdyn adnabod cenedlaethol i ofalwyr ifanc yn ardal y tri awdurdod 
lleol. Lluniwyd y cerdyn i alluogi gofalwyr ifanc i roi gwybod eu bod yn ofalwyr mewn 
meddygfeydd, ysbytai ac ysgolion.  

• Gweithiodd Uned Gofalwyr Ceredigion ochr yn ochr â’r Gwasanaeth Ieuenctid, 
Gweithredu Dros Blant a’r cwmni theatr lleol Arad Goch, i greu ffilm ynghylch 
profiadau gofalwr ifanc. Bydd y ffilm yn helpu gofalwyr ifanc i sylweddoli eu bod yn 
ofalwyr a deall sut y gall eu rôl ofalu effeithio ar eu bywyd o ddydd i ddydd. 

• Yn ogystal, bu gofalwyr ifanc yng Ngheredigion yn cyfrannu at ddiwygio ac ail-greu 

cynnwys y llyfryn i ofalwyr ifanc yn y rhanbarth, sef “Pwy sy’n Gofalu”. Defnyddiwyd 

eu barn a’u hadborth i sicrhau bod y llyfryn yn cynnwys gwybodaeth a fyddai’n 

berthnasol ac yn ddefnyddiol iddynt.  

• Gwahoddwyd gofalwyr ifanc o Sir Benfro i Folly Farm i fwynhau noson yn Ffair yr Oes 

a Fu. Roedd Gweithredu Dros Blant yn dathlu deng mlynedd o gymorth i ofalwyr ifanc 

yn y sir a manteisiwyd ar y cyfle i lansio’r cerdyn adnabod gofalwyr ifanc ar yr un pryd, 

gyda 130 o ofalwyr ifanc yn ymuno â’r cynllun.  

• Trefnodd Gweithredu Dros Blant ymgynghoriad er mwyn i ofalwyr ifanc yn Sir Benfro 

roi eu barn a’u hadborth ar y cerdyn adnabod cenedlaethol i ofalwyr ifanc. 

• Gwahoddwyd gofalwyr ifanc o Sir Benfro i ddod i’r Senedd i gyfarfod â’r Dirprwy 

Weinidog lle cawsant gyfle i ddangos eu cerdyn adnabod, rhannu eu profiad o’i 

ddefnyddio a sôn am y manteision.   

• Mae cydlynydd Gweithredu Dros Blant yn aelod o Fforwm Darparwyr i Ofalwyr Sir 

Benfro a Bwrdd Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro ac mae’n manteisio ar bob cyfle i 

hyrwyddo’r cerdyn adnabod gofalwyr ifanc a chynyddu ymwybyddiaeth ohono.  

 
 

 

 

Gwneud gwahaniaeth i Ofalwyr 

 

 

“…Cawsom amser gwych! ‘Alla 
i ddim credu bod cynllun mor 

anhygoel ar waith i alluogi 
plant i fod yn rhan o weithredu 

dros blant. Rwy’n ddiolchgar 
dros ben. Diolch o galon” 
- Defnyddiwr gwasanaeth 
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Mae’r pandemig wedi effeithio ar fynediad at systemau cymorth traddodiadol i ofalwyr, megis 
gwasanaethau dydd a gwasanaethau seibiant preswyl. Darparwyd atebion arloesol a 
chreadigol i ofalwyr â chymorth ein partneriaid yn y trydydd sector a Fforwm Gofalwyr Sir 
Gaerfyrddin. Cafodd gofalwyr gymorth i gael hyd i atebion sy’n addas iddynt, i gael seibiant 
o’u rôl ofalu gyda’r sawl sy’n cael gofal ganddynt neu hebddo. Cyflwynwyd rhaglen amrywiol 
o grantiau i ofalwyr ar hyd 2021-22, a fu’n helpu gofalwyr i gael mynediad at grantiau bychain 
ar gyfer gwelliannau i’r cartref er mwyn amddiffyn amser gwerthfawr i orffwyso ac ymlacio, 
cronfeydd gwydnwch ar gyfer gofal sesiynol neu nosweithiau oddi cartref, arian i oresgyn 
rhwystrau sy’n atal mynediad at seibiant, megis cyfarpar a thrafnidiaeth, cymorth i gyllido 
digwyddiadau a chyfleoedd i ofalwyr a gyflwynir gan y trydydd sector a grwpiau a arweinir 
gan y gymuned, a chyllid sy’n cefnogi cymorth gan gymheiriaid ar gyfer grwpiau arbenigol 
megis Niwed i’r Ymennydd sy’n gysylltiedig ag Alcohol, Iechyd Meddwl ac Anableddau 
Dysgu. 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi parhau i gomisiynu Prosiect Gwydnwch Gofalwyr ar y cyd 
ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru, gan ddarparu pwynt mynediad 
sengl i ofalwyr sy’n chwilio am gymorth â’u rôl ofalu. Mae’r prosiect yn cysylltu gofalwyr â 
gweithiwr allweddol penodedig er mwyn nodi cyfleoedd i hybu eu llesiant a rhoi cymorth 
iddynt barhau â’u rôl ofalu. Mae’r prosiect yn cynnig llwybr ar gyfer nodi anghenion ar lefelau 
isel, canolradd ac uchel ac mae’r gweithiwr allweddol yn cydlynu ystod lawn o ddewisiadau 
megis atebion ataliol a gyflwynir gan bartneriaid yn y trydydd sector, atebion o ran technoleg, 
Taliadau Uniongyrchol i Ofalwyr o dan Amgylchiadau Eithriadol, amrywiaeth o grantiau 
seibiant a gwydnwch a llwybrau at wasanaethau statudol.  

Mae Cyngor Sir Penfro hefyd wedi bod yn gweithio i sicrhau bod modd cynnig cymorth i 
ofalwyr trwy’r pandemig trwy amryw o gynlluniau gwahanol. Mae hyn wedi cynnwys:- 
grantiau gofalwyr unigol pwrpasol ar gyfer pob gofalwr a ddefnyddiwyd ar gyfer seibiannau 
amgen; datblygu’r Cerdyn Cydnabyddiaeth i Ofalwyr sy’n fodd bellach i ofalwyr gael lluniaeth 
a pharcio am ddim ym Maenordy Scolton; twf parhaus prosiect Catalyddion Gofal sy’n 
cefnogi datblygu microfentrau a mentrau cymdeithasol er mwyn rhoi mwy o ddewis a 
rheolaeth i bobl pan fyddant yn cael gofal a chymorth. Yn ogystal, mae’r prosiect Cyflogaeth 
â Chymorth wedi bod yn gweithio gyda gofalwyr i’w helpu i ailafael mewn cyflogaeth a/neu 
gadw eu cyflogaeth. 

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd wedi cyflwyno chwe chwrs rhithwir Gofalu Amdanaf Fi gyda 34 o 
ofalwyr yn cwblhau cwrs I2LAM.  

 

 

 

 

 

Dan sylw – Gwydnwch Gofalwyr 

  
 
 

Gwneud gwahaniaeth i Ofalwyr 

Tudalen 54



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan sylw – Cynllun Arloesi Rhanbarthol i 

Ofalwyr 

Lansiwyd Cronfa Arloesi Cymorth Rhanbarthol i Ofalwyr ym mis Hydref 2020 gyda chyllid o’r Gronfa 

Gofal Integredig er mwyn cynnig cyfleoedd i sefydliadau’r trydydd sector gael mynediad at gyllid 

byrdymor i dreialu gweithgareddau a gwasanaethau newydd i gefnogi gofalwyr ledled Sir 

Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae’r gronfa’n cefnogi gweithgareddau o dan bedair 

blaenoriaeth y Strategaeth Gofalwyr. Yn ystod 2021-22, gweinyddwyd tair rownd o’r gronfa hon gan 

Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), mewn cydweithrediad â Chymdeithas 

Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS) a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 

Ceredigion (CAVO). Gwahoddwyd ceisiadau i roi sylw i’r prif themâu sy’n cyd-fynd â’r strategaeth 

gofalwyr ranbarthol. Darparodd y gronfa hyd at 100% o’r costau refeniw a dyfarnwyd hyd at £5,000 

ar gyfer prosiectau mewn un ardal sirol a hyd at £15,000 ar gyfer prosiectau rhanbarthol. Roedd yn 

rhaid i’r ceisiadau gyd-fynd â blaenoriaethau’r Strategaeth Gofalwyr, dangos gwerth am arian, a  

dangos buddion amlwg ac uniongyrchol i ofalwyr di-dâl, ac anogwyd arian cyfatebol. 

Canlyniadau’r cynllun 

Yn ystod 2021-22, ariannwyd cyfanswm o 12 o brosiectau sirol a 6 phrosiect rhanbarthol, 
gan gynnwys 
 

• Hyfforddiant llesiant i ofalwyr di-dâl, gan gynnwys colled a galar (CTCWW) 
• Therapïau amgen a gweithgareddau llesiant (Ceredigion) 
• Gofal Parhaus i Ofalwyr – gwasanaeth seibiant yn y cartref (Shalom House) 
• Cynllun peilot Gwasanaeth Dydd Dementia sy’n dechrau’n Ifanc (Tŷ Hapus) 
• Gofalu a Rhannu 2 – diwrnodau seibiant ac encil, Holistic Yoga Care Wales 
• Prosiect Gofalwyr Men2Men, sy’n darparu seibiant i ddynion sy’n ofalwyr di-dâl trwy 

weithdai natur, gwaith coed, ffotograffiaeth, coginio. 
• Cwrs 20 wythnos o hyd mewn ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant i ofalwyr (Adferiad 

Recovery) 
• Sesiynau ymarfer Cryfder a Llesiant i Ofalwyr (Pembrokeshire Weightlifting) 
• Sesiynau gweithgareddau wythnosol mewn celf, crefftau a therapïau i ofalwyr pobl 

sy’n byw gyda dementia (RAY Ceredigion) 
• Gweithgareddau i gefnogi gofalwyr pobl â chyflyrau iechyd meddwl (VC Gallery, 

MIND Sir Gâr) 
• Cynorthwyo gofalwyr ifanc i feithrin gwydnwch a chreu rhwydwaith cymorth cadarn 

(Cymdeithas Cymuned Aberdaugleddau) 
• Prosiect “Kushti Divvus/Good Day!” sy’n adnabod gofalwyr cudd yn y gymuned 

Sipsiwn, Roma a Theithwyr (Tros Gynnal Plant) 
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 Dan sylw – cydweithio i gefnogi Gofalwyr 

 

Yn ystod 2020/21, sefydlwyd grŵp cymorth gan gymheiriaid ar gyfer staff y Bwrdd Iechyd sy’n 

ofalwyr a hynny fel prosiect peilot yn y lle cyntaf. Mae’r grŵp hwn wedi parhau yn 2021/22. Rhwng 

Ebrill 2021 a Mawrth 2022 cynhaliwyd 25 o gyfarfodydd rhithwir gyda chyfanswm o 86 o staff o bob 

rhan o’r Bwrdd Iechyd yn bresennol ynddynt. Bu’r sesiynau’n gyfle i gael cymorth anffurfiol gan 

gymheiriaid ynghyd â chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd, e.e. ynghylch cyflwyno’r polisi gofalwyr, 

sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar ac eiriolaeth. 

Mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) wedi rhoi cymorth rhagweithiol i 
gyflwyno amryw o brosiectau, gan gynnwys arwain y gwaith o greu Llwyfan Rhanbarthol i Ofalwyr. 
Bydd y wefan hon yn cynnig un fynedfa ar-lein i ofalwyr at gyngor a chefnogaeth i’w helpu â’u rôl 
ofalu ble bynnag y byddant yn byw yn y rhanbarth. Ffurfiwyd Grŵp Llywio’r Llwyfan Rhanbarthol i 
Ofalwyr, sy’n cynnwys aelod o staff o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sy’n cydweithio i 
gefnogi’r wefan.  
 
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymgymryd â rhaglen benodedig o hyfforddiant, ar y cyd ag 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru, a gyflwynwyd yn benodol i roi mwy o sylw i 

ofal di-dâl. I ddechrau, cynhaliwyd yr hyfforddiant yn rhan o Wythnos Gofalwyr, ond gan fod cystal 

croeso iddo, fe barhaodd tan fis Mawrth 2022. Bu’r sesiynau o gymorth i’r staff gydnabod gofal di-

dâl, effaith bosibl rôl ofalu a sut y gallent helpu gofalwyr trwy eu cyfeirio at wasanaethau gofalwyr. 

Roedd nifer o’r 150 o staff a hyfforddwyd yn ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid. Dywedodd yr 

holl staff a lanwodd ffurflen werthuso’r hyfforddiant (63) fod yr hyfforddiant ‘yn ddefnyddiol iawn’ a 

dywedodd 98% ohonynt fod eu hymwybyddiaeth o ofalwyr a’u dealltwriaeth ohonynt wedi gwella. 

 
Mae’r Fforymau Darparwyr i Ofalwyr ym mhob Sir wedi parhau i gyfarfod yn rheolaidd, gyda nifer 
da o bartneriaid statudol, comisiynwyr a darparwyr o’r trydydd sector yn bresennol ynddynt, i rannu 
arferion gorau ac annog cydweithio i ddatblygu gwasanaethau i ofalwyr.  

Yn Sir Benfro, sefydlwyd Fforwm Llais Gofalwyr ym mis Ionawr 2022, i gynnig ffordd i ofalwyr 
ymwneud â dylunio a datblygu cymorth i ofalwyr. Hwylusir y fforwm gan PCISS a PAVS. 

Yn Sir Benfro hefyd, mae partneriaid wedi bod yn gweithio i helpu gofalwyr trwy’r pandemig. Bu hyb 

Cyflenwi Darparwyr Cyngor Sir Benfro yn cyflenwi cyfarpar diogelu personol i ofalwyr ac mae’r Hyb 

Cymunedol wedi bod yn cynnig cymorth pwrpasol i ofalwyr. Cysylltodd yr Hyb Cymunedol â gofalwr a 

gafodd atgyfeiriad gan y gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau ar ôl cael cyfarwyddyd i hunanynysu. Ar ôl 

trafod, rhoddwyd cyfrifiadur llechen i’r gofalwr er mwyn cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau a 

chymorth i lenwi ffurflen gais Lwfans Gofalwr. Gwnaed atgyfeiriad i Fanc Bwyd Anifeiliaid Anwes 

Cariad i’w helpu i ofalu am ei anifail, gan ei fod mewn trafferth ariannol tra oedd ei fudd-daliadau’n cael 

eu trefnu. Gan feddwl am y cymorth a gafodd, dywedodd: 

“Pan ddwedwyd bod rhaid i mi hunanynysu, fe es i banig. Ro’n i’n teimlo bod fy myd yn chwalu. Roedd cynifer 

o bethau y tu hwnt i’m rheolaeth ... ro’n i’n teimlo wedi fy ynysu’n llwyr. Cyn gynted ag y ces i air â’r Hyb, teimlais 

fod cymorth ar gael yno ar unwaith. Fe ddihunais y bore wedyn gan feddwl mai breuddwyd oedd hi, bod y 

problemau hyn wedi cael eu datrys drosof fi. Rwy’n methu aros i fod mewn sefyllfa i ad-dalu’r cymorth a gefais. 

Ni allaf ond diolch i bawb am y cymorth a’r gefnogaeth a gynigiwyd. Fe wnaeth gymaint o wahaniaeth i mi a’m 

teulu.”  
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     “Mae problemau o ran llythrennedd yn 

golygu bod hi’n anodd i’r gymuned Sipsiwn a 

Theithwyr gael mynediad at wybodaeth. Mewn 

cyfarfod rhwng yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, 

Teithio Ymlaen a’r Bwrdd Iechyd, bu modd 

esbonio’r cymorth sydd ar gael i’r menywod a 

oedd yn bresennol a’u helpu i lenwi ffurflenni. 

Roedd gallu cwrdd fel grŵp gyda phobl yr 

oeddent yn ymddiried ynddynt yn werthfawr 

dros ben gan fod y menywod yn teimlo’n 

ddiogel ac yn gallu gofyn cwestiynau.” 

 

Yn Sir Benfro, cydgynhyrchwyd Cerdyn Ymwybodol o Ofalwyr ar gyfer gofalwyr pobl sy’n byw 

gyda dementia mewn ymateb i’r angen am gymorth ar gamau cynnar y daith ddementia, yn ystod y 

sgyrsiau cyntaf â’r Meddyg Teulu am gof/ymddygiad eu hanwyliaid, cyn cael diagnosis. Datblygwyd 

y cerdyn yn sgil sgyrsiau a sesiynau cydlunio uniongyrchol â gofalwyr yn Sir Benfro, mewn 

partneriaeth rhwng PAVS, yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru. 

Dyluniwyd y cerdyn gan ofalwyr ar gyfer gofalwyr. Mae meddygfeydd meddygon teulu ledled Sir 

Benfro a’r clinigau asesu’r cof i gyd yn dosbarthu’r cardiau i deuluoedd cleifion. 

 

Mae tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant y Bwrdd Iechyd wedi bod yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth  

Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru a Theithio Ymlaen i ymgysylltu â’r gymuned Sipsiwn a 

Theithwyr, gan helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o rolau gofalu di-dâl. Bu’r tîm hefyd yn edrych ar 

ffyrdd newydd o gynyddu ymwybyddiaeth o ofalwyr di-dâl ymhlith grwpiau eraill agored i niwed megis 

Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog ac unigolion sydd â Nam ar y Synhwyrau a rhai sy’n Camddefnyddio 

Sylweddau.  
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Dan sylw – Cyflogwyr i Ofalwyr 

  
 
Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Cyflogwyr i Ofalwyr 
Gofalwyr Cymru trwy aelodaeth ambarél a gafodd ei hymestyn am ddwy flynedd bellach. Mae pob 
sefydliad partner unigol wedi symud ymlaen â chamau gweithredu penodol, yn ychwanegol at 
gydweithredu yn rhan o Grŵp Llywio rhanbarthol. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi symud ymlaen â nifer o gynlluniau mewnol, gan gynnwys: 

 Cyflwyno tystiolaeth ar gyfer Lefel 2 Hyderus ynghylch Cyflogwyr i Ofalwyr, gan adeiladu ar  
ddyfarniad Lefel 1 a gyflawnwyd yn 2020. 

 Cyfathrebu ynghylch Polisi Gofalwyr y Bwrdd Iechyd a’r pasbort ar gyfer staff 

 Cynnal hyfforddiant cynyddu ymwybyddiaeth a dargedwyd â staff y gweithlu sy’n cefnogi 
rheolwyr a chyflogeion  

 Annog staff sydd â chyfrifoldebau gofalu i rannu eu barn a’u profiadau  

 Parhau i gynnal sesiynau Grŵp Cymorth gan Gymheiriaid i Staff sy’n Ofalwyr.   

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth trwy rannu storïau personol; rhannodd aelod o’r grŵp hwn ei stori i 
gyd-fynd â Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2021 - Stori Anwen ar YouTube 

Lansiwyd arolwg staff blynyddol y Bwrdd Iechyd ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ym mis Tachwedd 
2021. Roedd yr arolwg a’r adborth a ddarparwyd gan y 102 o staff a ymatebodd iddo yn fodd i “fesur y 
tymheredd” a chael darlun gwerthfawr o effaith rolau gofalu ar ein staff sy’n dweud eu bod yn ofalwyr 
di-dâl. Dywedodd 52% fod eu rôl ofalu yn effeithio’n negyddol ar eu swydd a dywedodd 26% y bydd 
gwybod bod polisi penodol ar gyfer gofalwyr yn eu helpu i gyfuno eu gwaith a’u rolau gofalu. Dim ond 
4% sydd wedi defnyddio’r Pasbort Gofalwyr. Bydd grŵp y Strategaeth Gofalwyr yn defnyddio adroddiad 
arolwg y staff sy’n ofalwyr i amlygu camau pellach y gellir eu cymryd i gryfhau’r cymorth ar gyfer staff 
sy’n gofalu, er enghraifft trwy weithio gyda’r timau Diwylliant a Rheolwyr Newid a’r Gweithlu.  
 
Mae gan Gyngor Sir Ceredigion Swyddogion Iechyd a Llesiant sy’n cynnal grwpiau galw heibio ar gyfer 
staff sy’n ofalwyr di-dâl ynghyd â grwpiau ffocws i’r rhai sy’n gofalu am bobl sydd ag anghenion gofal 
penodol. Hefyd, cynhyrchwyd Pecyn Cymorth i Ofalwyr ar gyfer busnesau a mentrau bach er mwyn 
cynyddu ymwybyddiaeth o ofalwyr o safbwynt y cyflogai a’r cleient. Y nod yw helpu busnesau bach a 
chanolig i ystyried ffyrdd o gynorthwyo’r gofalwyr sy’n gweithio iddynt, neu ofalwyr sy’n defnyddio eu 
gwasanaethau, mewn modd sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall.  
 
Ym mis Ionawr, aeth Cyngor Sir Penfro ati i recriwtio Swyddog Comisiynu a Rheoli Contractau a fydd 
yn arwain ar faterion sy’n gysylltiedig â gofalwyr di-dâl yn yr awdurdod lleol. Mae’r aelod o staff wedi 
ymaelodi â Phorth Cyflogwyr i Ofalwyr er mwyn cyrchu deunydd i gynorthwyo staff ac wedi mynd i 
hyfforddiant Gofalwyr Cymru yn ei rôl fel Pencampwr Llesiant. Mae Cyngor Sir Penfro yn aelod o 
weithgor rhanbarthol Cyflogwyr i Ofalwyr ac mae hyn yn fodd i’r staff gydweithio a rhannu eu barn a’u 
syniadau gyda’r nod cyffredinol o gefnogi gofalwyr yn y gweithle.  
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Dan sylw – Cynhwysiant Digidol 

Mae argyfwng COVID-19, yn fwy nag erioed efallai, wedi amlygu rôl allweddol gofalwyr di-dâl o 
ran atal gorlwytho gwasanaethau statudol. Fodd bynnag, mae incwm llawer o ofalwyr yn isel ac 
mae eu cyfrifoldebau gofalu yn golygu nad oes modd iddynt gynyddu eu hincwm trwy weithio’n 
llawn-amser. Mae’n bwysicach nag erioed fod pawb sy’n gymwys i gael cymorth yn cael gwybod 
am yr ystod lawn o hawliau sydd ar gael, gan gynnwys budd-daliadau a gwasanaethau a 
gomisiynir gan y Bwrdd Iechyd a’r awdurdodau lleol sy’n bartneriaid iddo, ac yn cael mynediad 
atynt.  

Bu cynhwysiant digidol yn elfen allweddol o Raglen Drawsnewid y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol ac mae Swyddogion Gofalwyr yn ddolen allweddol o ran cyfeirio gofalwyr di-dâl at 
gymorth a fydd yn eu helpu i ddefnyddio dyfeisiau digidol. Yn rhan o raglen ranbarthol y Gronfa 
Gofal Integredig, mae gwefan Cymorth i Ofalwyr Gorllewin Cymru, yn cael ei datblygu a’i chyd-
gynhyrchu â gofalwyr di-dâl a darparwyr ledled y rhanbarth. Arweinir y gwaith hwn gan PAVS a 
disgwylir i’r wefan gael ei lansio ym Mehefin 2022. 
 
Mae tîm Cysylltwyr Cymunedol PAVS yn cydlynu cynllun benthyca cyfrifiaduron llechen a ariennir 
ar lefel Clwstwr, sy’n fodd i gleifion meddygfa yn Sir Benfro gael mynediad at gyfrifiaduron llechen, 
dyfeisiau Alexa a data Wi-Fi. Yn ogystal, hwylusir cynllun Grantiau i Ofalwyr sy’n helpu pobl i 
brynu cyfarpar technoleg gwybodaeth i’w cynorthwyo â’u rôl ofalu. 
 
Aeth tîm y Rhaglen Addysg i Gleifion (EPP) yn y Bwrdd Iechyd ati i lunio “padlet”, sy’n cynnwys 

amrywiaeth eang o wybodaeth a chymorth defnyddiol i ofalwyr di-dâl. Mae’r system ddigidol hon 

hefyd ar gael trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac yn cael ei hysbysebu i bawb sy’n mynd ar gyrsiau’r 

tîm EPP. https://padlet.com/cherryevans/x2pxykx6rrojzapo 

Gan gydnabod rôl bwysig technoleg ddigidol, cyflwynodd Uned Gofalwyr Ceredigion gylchgrawn 

digidol i ofalwyr ar y cyfryngau cymdeithasol mewn ymgais i gyrraedd gofalwyr sydd heb eu 

hadnabod. Yn ogystal, lluniodd Cyngor Sir Ceredigion ffurflen ddigidol at ddefnydd gofalwyr sy’n 

cyflwyno cais i’r Gronfa Llesiant Gofalwyr a daeth adborth cadarnhaol i law gan ofalwyr a deimlai 

bod y broses yn syml ac yn hawdd ei defnyddio.  

Yn Sir Benfro, bu Grantiau Gofalwyr o gymorth i rai gofalwyr brynu cyfarpar technoleg 

gwybodaeth i’w helpu â’u rôl ofalu. Hyrwyddir yr holl gyfleoedd i ofalwyr yn Sir Benfro trwy’r 

cyfryngau cymdeithasol; trwy’r rhestr dosbarthu negeseuon e-bost i ofalwyr, a thrwy’r padlet 

cefnogi dementia: https://padlet.com/cherryevans/x2pxykx6rrojzapo  
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Mae gofalwyr a’r agenda gofalwyr yn flaenoriaeth yng Nghynllun Ardal Gorllewin Cymru a bydd yn 
parhau i gael sylw yn y Cynllun Ardal a ddiweddarwyd, y disgwylir ei gyhoeddi yn 2023. Mae’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol wedi mabwysiadu gofalwyr yn flaenoriaeth hanfodol, gan gydnabod yn 
benodol yr effaith drawsbynciol a’r cysylltiadau ar draws ei holl raglenni gwaith allweddol, gan 
gynnwys y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  
 
Mae camau gweithredu allweddol ein strategaeth gofalwyr ranbarthol yn seiliedig ar farn ac adborth 
gan ofalwyr a rhanddeiliaid allweddol ac yn ystod 2021/22 roedd yr adborth a gasglwyd gan ofalwyr 
wrth ddatblygu a diweddaru Asesiad Poblogaeth 2022 wedi cadarnhau bod y blaenoriaethau hyn yn 
dal i fod yn berthnasol. Bydd Grŵp Datblygu Gofal Gorllewin Cymru yn parhau i weithio i weithredu’r 
blaenoriaethau a amlinellwyd yn y Strategaeth Gofalwyr, sef: 
 

 Mynd i'r afael â gofynion, bylchau a gwelliannau allweddol a nodwyd trwy'r Asesiad o 
Boblogaeth Gorllewin Cymru a'r amcanion yn y Cynllun Ardal 

 Ymateb i flaenoriaethau'r Gweinidog ar gyfer cefnogi gofalwyr 

 Ychwanegu at ac integreiddio amrywiaeth o fentrau gofalwyr ledled y rhanbarth er mwyn 
cynyddu'r gwelededd ynghylch anghenion gofalwyr di-dâl 

 Sicrhau bod anghenion gofalwyr yn cael eu cynrychioli trwy’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol 
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol   

 

Mae rhai o’n blaenoriaethau penodol ar gyfer 2022/23 yn cynnwys: 

1. Cyfrannu at ddiweddaru Cynllun Ardal Gorllewin Cymru. 

2. Parhau i ddatblygu a dosbarthu cardiau gofalwyr a’r manteision y mae’r rhain yn eu cynnig er 

mwyn annog gofalwyr o bob oed i ddweud eu bod yn ofalwyr a chael y cymorth ychwanegol sydd 

ar gael trwy’r gwasanaethau gwybodaeth ac allgymorth i ofalwyr.  

3. Parhau i adolygu’r cymorth a gynigir i ofalwyr ifanc yng ngorllewin Cymru ac annog gofalwyr ifanc 

i ymgysylltu â’r broses er mwyn sicrhau y darperir gwasanaeth arloesol sy’n arddel arferion 

gorau. 

4. Mynd ati i hyrwyddo aelodaeth o Gyflogwyr i Ofalwyr yn y rhanbarth, gan ganolbwyntio’n benodol 

ar gydweithio â gwasanaethau eraill yn y sector cyhoeddus ynghyd â busnesau bach a chanolig.  

5. Parhau i annog ymwneud â’r cynllun achredu Buddsoddwyr mewn Gofalwyr a chefnogi cynnydd 

trwy lefelau’r wobr. 

6. Gweithio gydag eraill, gan gynnwys gwasanaethau a gomisiynir, i fanteisio i’r eithaf ar botensial 

gwasanaethau digidol.  

7. Datblygu llwyfan dwyieithog ar-lein (Cymorth i Ofalwyr Gorllewin Cymru) i gefnogi rhoi 

gwybodaeth a chyngor cyson a hygyrch i ofalwyr.  

8. Cynorthwyo gofalwyr i ddefnyddio dyfeisiau digidol trwy ddarparu hyfforddiant a mynediad at 

dechnoleg. 

 

 
 

Y blaenoriaethau ar gyfer 2021-22 

Tudalen 60



 
 

17 
 

 

 

 

Mae gofalwyr yn ffocws sylfaenol yng Nghynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023, 
sy'n nodi anghenion ein cymunedau ledled gorllewin Cymru a'r modd y byddwn yn 
gweithio mewn partneriaeth i ymateb iddynt.  Bydd y Cynllun Ardal yn cael ei 
ddiweddaru yn ystod 2022/23, ond bydd cymorth i ofalwyr di-dâl yn parhau i fod yn 
un o’r nodweddion allweddol.  
 
Rydym yn wynebu heriau digynsail ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae 
gennym boblogaeth sy’n heneiddio ac mae angen darparu gwasanaethau mewn 
modd gwahanol wrth i ni ymateb i’r gwersi a ddysgwyd yn sgil pandemig COVID-19.  
Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i gydweithio i 
ddarparu cymorth i ofalwyr yn ein cymunedau mewn ffyrdd newydd ac arloesol, yn 
ogystal â sicrhau bod anghenion gofalwyr yn cael eu hystyried ym mhob cam o'u 
taith iechyd a gofal cymdeithasol.  
 
Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn wedi rhoi trosolwg o'r ystod eang o weithgareddau 
sydd wedi bod yn mynd rhagddynt yng ngorllewin Cymru i wella canlyniadau ar gyfer 
gofalwyr.  Er bod yr adroddiad wedi canolbwyntio ar y gwaith a arweiniwyd trwy 
Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru a’r modd y defnyddiwyd cyllid Llywodraeth 
Cymru, y Gronfa Gofal Integredig a chyllid craidd gan sefydliadau partner i gefnogi’r 
gwaith hwn, cydnabyddir bod nifer o sefydliadau a grwpiau eraill yng ngorllewin 
Cymru sydd hefyd yn darparu cymorth a gwasanaethau gwerthfawr i ofalwyr.  
 
 

Casgliad 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Gwasanaethau Arbenigol Porth Cynnal (Plant ac Oedolion) 
 
ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y GWASANAETH 
ADOLYGU ANNIBYNNOL 
CHWARTER 1 2022 – 2023 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Monitro cynnydd plant sy'n derbyn gofal trwy waith craffu 
Swyddogion Adolygu Annibynnol o'u cynlluniau a'u lleoliadau 
yn ystod chwarter cyntaf 2022/2023.  Mae'r wybodaeth hon yn 
cynorthwyo'r Aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel Rhieni 
Corfforaethol. 
 

RHESWM Y MAE'R PWYLLGOR 
CRAFFU WEDI GOFYN AM Y 
WYBODAETH HON: 
 

Sicrhau bod yr Awdurdod Lleol a'r Aelodau yn gallu cyflawni eu 
dyletswyddau fel Rhieni Corfforaethol. 

CEFNDIR: 
 
Atodir Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol ar gyfer Chwarter 1 2022/2023. 
 
Caiff adroddiadau chwarterol eu rhoi gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach fel 
rhan o'r ystyriaeth barhaus o'r pwnc i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau fel 
y Rhiant Corfforaethol. 
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y safonau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir i fesur y 
canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n gadael gofal adeg eu cyfarfod adolygu, ac 
mae'n cynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru. 
 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod y cyfarfod adolygu, mae'r Swyddog 
Adolygu Annibynnol yn llunio barn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd Cynllun Gofal y 
plentyn/person ifanc o ran bodloni ei anghenion, a gall argymell newidiadau i'r Cynllun Gofal. 
 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen cymorth 
ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael cyngor cyfreithiol/cymryd camau ar ei 
ran.  Roedd y Swyddog Adolygu Annibynnol o'r farn bod angen gweithredu ar gyfer 2 berson ifanc yn 
ystod y cyfnod hwn. 
 
Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn erbyn 
hawliau dynol y plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i CAFCASS Cymru. Ni 
chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y cyfnod hwn. 
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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 sy'n cael ei gadeirio gan y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Plant a Diwylliant. Cynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter. 
 
CRYNODEB O'R PWYNTIAU ALLWEDDOL: 
 

 Ar ddiwedd y chwarter hwn, fel ar 30 Mehefin 2022 roedd 105 o blant yn derbyn gofal gan 
yr Awdurdod Lleol. Mae hyn yn gynnydd o 5 yn nifer y plant sy'n derbyn gofal. Ar ddiwedd 
Chwarter 4 roedd 100 o blant yn derbyn gofal. 

 Cafodd 83 o blant eu hadolygu yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu â 61 yn y chwarter 
blaenorol. Cafodd 90.4% eu hadolygu o fewn y terfyn amser statudol o'i gymharu â 90.2% 
yn y chwarter blaenorol. Gan ystyried mai dim ond 2 Swyddog Adolygu Annibynnol sydd yn 
y tîm ar hyn o bryd oherwydd bod y swyddi eraill yn wag, roedd nifer y plant/pobl ifanc yn 
uchel yn y chwarter hwn. 

 Roedd 2 o blant wedi gadael gofal yn y chwarter hwn o'i gymharu â 3 yn Chwarter 4. Roedd 
Gorchymyn Gofal 1 plentyn/person ifanc wedi cael ei ddirymu ac aeth 1 ymlaen i drefniadau 
llety â chymorth/byw'n annibynnol. 

 Y ddarpariaeth leoli ar gyfer y plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn oedd 21 mewn 
gofal maeth yr Awdurdod Lleol, 17 wedi'u lleoli gyda rhieni, 3 wedi'u lleoli gyda theulu, 16 
gydag Asiantaeth Faethu Annibynnol, 6 mewn gofal preswyl, 13 gyda gofalwyr sy'n 
berthnasau, 2 mewn lleoliad mabwysiadu a 3 mewn llety â chymorth. Cafodd 1 ei roi 
mewn lleoliad preswyl mamau a babanod ac 1 mewn lleoliad ysbyty. 

 O'r plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn, cafodd 86.7% o'r plant ymweliad statudol. Roedd 
hyn yn cymharu â 90.2% yn Chwarter 4 

 Roedd gan 53 o'r plant a adolygwyd Orchymyn Gofal Llawn, roedd gan 15 Orchymyn 
Gofal Dros Dro, roedd gan 5 Orchymyn Lleoli, ac roedd 10 o dan statws cyfreithiol Adran 
76. 

 Cofnodwyd bod 50% o'r cynlluniau gofal a chymorth yn eu lle ar ddyddiad y lleoliad cyntaf 
ac roedd cynlluniau cyfredol ar gael ar gyfer yr adolygiad. 

 Faint o amser mewn Gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion a adolygwyd 
yn chwarter 1 – 12 o dan 6 mis, 12 rhwng 6-12 mis, 20 rhwng 1-2 oed, 39 dros 2 oed. 

 Nifer a chanran y cynlluniau lleoli (gan gynnwys darpariaeth addysg ac iechyd) yr 
aseswyd eu bod yn bodloni anghenion plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion oedd 
95.2% yn y chwarter hwn. 

 Canran y plant (â digon o grebwyll) oedd wedi cymryd rhan neu a gafodd eu hymgynghori 
ynghylch eu hadolygiad oedd 100%. 

 Canran y plant a gafodd wybod am eu hawl i gael Gwasanaeth Eirioli oedd 100%. 
 Nifer a chanran y rhieni y bu i'r Gweithiwr Cymdeithasol ymgynghori â hwy cyn yr 

adolygiad neu a fu'n bresennol yn y cyfarfod adolygu oedd 100%. 
 Cynhaliwyd 13 o Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr yn y chwarter hwn, a chafodd 10 ohonynt 

eu cynnal o fewn y terfynau amser. 
 Canran y bobl ifanc ar Gynllun Llwybr gydag Ymgynghorydd Personol/Gweithiwr 

Cymdeithasol dynodedig oedd 100% yn ystod y chwarter hwn. 
 Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer y Cyfarfod Adolygu Cynllun Llwybr yn ystod y 

chwarter hwn oedd 100%.  
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LLESIANT CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 
 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, esboniwch 
pam 
 

 Naddo 

Crynodeb: 
Caiff yr adroddiad hwn ei ddarparu'n barhaus ac mae'n dangos 
y gwaith parhaus a wneir gyda phlant sy'n derbyn gofal yng 
Ngheredigion. 
 
 
Hirdymor: Cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor 

byr a chynllunio hirdymor ar gyfer y dyfodol 
Integreiddio: Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, yr economi, yr 

amgylchedd a'r diwylliant a cheisio dod â 
budd i bob un ohonynt 

Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill i gyrraedd y 
nod 

Cynnwys: Cynnwys y rhai hynny sydd â diddordeb a 
cheisio eu safbwyntiau; ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid 

Atal: 
 

Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag 
codi neu waethygu 

 
ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Nodi cynnwys yr adroddiad a'r lefelau gweithgarwch gyda'r Awdurdod Lleol 
RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Er mwyn monitro dull llywodraethu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol a'i asiantaethau partner ar 
gyfer plant sy'n derbyn gofal. 

 Enw Cyswllt: Siân Howys 
 

 Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  (Plant a Theuluoedd) 
 

 Dyddiad yr Adroddiad: 21 Medi 2022 
 Acronymau: IRO – Swyddog Adolygu Annibynnol 

LAC – Plant sy'n Derbyn Gofal; 
CAFCASS – Gwasanaeth Cynghori a Chymorth i Blant a 
Theuluoedd 
APR – Cofnodion Gweithredu a Chynnydd 
PEP – Cynllun Addysg Bersonol 
PI – Dangosyddion Perfformiad 
CAMHS – Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 
NEET – Heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant 
PRU – Uned Cyfeirio Disgyblion 
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Gwasanaeth Diogelu 

 
 

Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 
 

Chwarter 1: 1 Ebrill 2022 – 30 Mehefin 2022 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

CYNNWYS 

TUDALEN: 

ADRAN UN: CYFLWYNIAD 3 

ADRAN DAU: CYNLLUNIO GOFAL 4 

ADRAN TRI: YMGYNGHORI A CHYFRANOGI 21 

ADRAN PEDWAR: PROTOCOL DATRYS PROBLEMAU 24 

ADRAN PUMP: GWERTHUSO 24 

ADRAN CHWECH: CYNLLUNIAU LLWYBR 25 

ADRAN SAITH: GOFAL SEIBIANT BYR 27 

ADRAN WYTH: SEIBIANNAU BYR 27 

ADRAN NAW: GOFALWYR MAETH 27 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

ADRAN UN: CYFLWYNIAD 
 
Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth a gasglwyd gan y Gwasanaeth Sicrhau 
Ansawdd ac Adolygu Annibynnol er mwyn monitro perfformiad a sicrhau ansawdd y 
gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal, plant sy'n gadael gofal, plant sydd mewn lleoliadau 
preswyl, a phlant sy'n derbyn gofal seibiant a seibiannau byr. Mae'r wybodaeth yn seiliedig 
ar y ffurflenni monitro sy'n cael eu cwblhau gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol yn dilyn 
pob cyfarfod adolygu yn ystod y chwarter hwn, ynghyd â gwybodaeth arall am berfformiad 
a gedwir gan y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd. 
 
 
MEINCNODI 
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y mesurau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir 
i fesur y canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n gadael gofal adeg eu 
cyfarfod adolygu. 
 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegir yn ystod y cyfarfod adolygu, mae'r 
Swyddog Adolygu Annibynnol yn llunio barn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd cynllun 
gofal y plentyn/person ifanc o ran bodloni ei anghenion, a bydd yn tynnu sylw rheolwyr at 
unrhyw ymarferion gwael. 
 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen 
cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael cyngor 
cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran. Barnwyd bod angen gweithredu ar gyfer 2 
blentyn/person ifanc yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 
Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn 
erbyn hawliau dynol y plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i CAFCASS 
Cymru. Ni chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y 
cyfnod hwn. 
 
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch ag: 
 
Elizabeth Upcott 
Gwasanaeth Diogelu 
Penmorfa 
Aberaeron 
SA46 0PA 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

ADRAN DAU 
 

CYNLLUNIO GOFAL 
 
1. Y Prif Ffigyrau ar gyfer Chwarter 1: 
 

Mae'r tabl a'r siart isod yn rhoi cyfanswm y data plant sy'n 
derbyn gofal ar ddiwedd pob chwarter gan ddechrau gyda'r 

chwarter diweddaraf. 
30 Mehefin 2022 105 
31 Mawrth 2022 100 
31 Rhagfyr 2021 97 
30 Medi 2021 91 
30 Mehefin 2021 89 
31 Mawrth 2021 85 
31 Rhagfyr 2020 79 
30 Medi 2020 75 
30 Mehefin 2020 78 
31 Mawrth 2020 74 
31 Rhagfyr 2019 72 
30 Medi 2019 63 
30 Mehefin 2019 64 
31 Mawrth 2019 63 
1 Ionawr 2019 60 

 

 
 
 

2. Nifer a chanran yr adolygiadau o blant sy'n derbyn gofal a gynhaliwyd o fewn 
y terfynau amser statudol. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 90.4% 

 
Adolygwyd 83 o blant yn ystod y chwarter hwn. 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

• Cynhaliwyd 75 (90.4%) o gyfarfodydd adolygu plant sy'n derbyn gofal o fewn y 
terfynau amser statudol. 
 

• Cynhaliwyd 8 (9.6%) cyfarfod adolygu plant sy'n derbyn gofal y tu allan i'r gofynion 
statudol; cofnodwyd y rhesymau fel a ganlyn:- 

 
 Gohiriwyd yr adolygiad ar gyfer 1 plentyn a theulu gyda 3 o blant oherwydd 

argaeledd y gweithwyr proffesiynol. 
 Yn achos 4 plentyn (1 teulu gyda 2 o blant a 2 blentyn arall) gohiriwyd yr 

adolygiad ar gais y Gofalwyr. 
 

 
 

 
 
3. Oed a rhyw plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
 

 

97.9% 95.8% 90.2% 90.4%

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

Gorffennaf-Medi
2021

Hydref-Rhagfyr
2021

Ionawr-Mawrth
2022

Ebrill-Mehefin
2022

Adolygiadau o Blant sy'n Derbyn Gofal a gynhaliwyd o fewn y 
terfynau amser statudol
Chwarter 1  2022/2023

1
6 8

14

23
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16
21

6

0
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o dan 12 mis 1-4 oed 5-9 oed 10-15 oed 16+ oed

Oed a Rhyw Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yng Ngheredigion (83)
Chwarter 1  2022/2023

(31 Benyw – 52 Gwryw)

Benyw Gwryw

 
Ebr-
Meh 
2022 

Ion-
Maw 
2022 

Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff
-Medi 
2021 

Ebr-
Meh 
2021 

Nifer y plant a adolygwyd yn ystod y 
chwarter 83 61 72 48 67 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd o fewn y 
terfynau amser 75 55 69 47 66 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd y tu 
allan i'r terfynau amser 8 6 3 1 1 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

4. Natur lleoliadau'r plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
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Lleoliadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yng Ngheredigion
Chwarter 1  2022/2023

Yn y Sir Tu allan i'r Sir

Math o Leoliad Yn y Sir Tu allan i'r 
Sir Cyfanswm 

Gofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol 21 - 21 
Lleoli â Rhieni 13 4 17 
Gofalwyr sy'n Berthnasau 11 2 13 
Lleoli â Theulu 3 - 3 
Gofalwyr Asiantaeth Faethu 
Annibynnol 3 13 16 

Preswyl 1 5 6 
Mabwysiadu - 2 2 
Preswyl Mamau a Babanod - 1 1 
Gofalwyr Maeth Asiantaeth Faethu 
Annibynnol ar gyfer Rhieni a 
Babanod 

- - - 

Ysbyty - 1 1 
Llety â Chymorth - 3 3 
Byw'n Annibynnol - - - 

 52 31 83 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

5. Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

6. Y rhesymau pam bod y plant a adolygwyd wedi gadael gofal 
 

Cyfnod 

Y nifer 
sydd 
wedi 

gadael 
gofal 

Y rheswm dros adael gofal 

Mabwysiadu 
Dychwelyd 
adref at y 

teulu 

'Pan 
dwi'n 
barod' 

Diddymu'r 
Gorchymyn 

Gofal 

Llety â 
Chymorth/ 

Byw'n 
Annibynnol 

Ebr-Meh 2022 2 0 0 0 1 1 
Ion-Maw 2022 3 0 0 1 2 0 
Hyd-Rhag 2021 7 0 3 0 4 0 
Gorff-Medi 2021 3 0 0 0 0 3 
Cyfanswm 15 0 3 1 7 4 

 

 

53
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0
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Gorchymyn Gofal Llawn Gorchymyn Gofal Dros
Dro

Gorchymyn Lleoli Adran 76

Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd
Chwarter 1  2022-2023

3
1 1

2
4

1
3

0
2
4
6

Ebr-Meh 2022Ion-Maw 2022Hyd-Rhag 2021Gorff-Medi 2021

Y Rheswm Dros Adael Gofal

Mabwysiadu Dychwelyd adref at y teulu

Pan dwi'n barod Diddymu'r Gorchymyn Gofal

Llety â Chymorth / Byw'n Annibynnol

Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd 
Gorchymyn Gofal Llawn 53 
Gorchymyn Gofal Dros Dro 15 
Gorchymyn Lleoli 5 
Adran 76 10 
Cyfanswm 83 
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Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

7. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal sydd â Gweithiwr Cymdeithasol 
dynodedig. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
 

• Cofnododd 83 (100.0%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal fod Gweithiwr 
Cymdeithasol cymwysedig yn gweithio gyda'r plentyn dan sylw. 

 
 
8. Nifer a chanran yr ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal a adolygwyd 

o fewn y terfynau amser gofynnol. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 86.7% 
 

• Derbyniodd 72 (86.7%) o blant sy'n derbyn gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 
 

• Ni dderbyniodd 11 (13.3%) o blant sy'n derbyn gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 

 

 
 

Sylwadau: Mae'r capasiti staffio o fewn y timau yn cael effaith ar ymweliadau statudol yn 
cael eu cynnal a / neu eu diweddaru ar y gronfa ddata. 

 
 
9. Nifer a chanran y Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6) a oedd wedi'u sefydlu 

erbyn dyddiad y lleoliad cyntaf a'r cynlluniau cyfredol a oedd ar gael ar gyfer 
yr adolygiad. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 50.0% 

 
• Roedd 6 lleoliad newydd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn ystod y chwarter hwn; 

cofnodwyd mewn 3 (50.0%) cyfarfod adolygu fod gan y plentyn/person ifanc 
Gynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) wedi'i sefydlu erbyn dyddiad y lleoliad.  Nid 
oedd y Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) wedi'i sefydlu erbyn dyddiad y lleoliad 
ar gyfer y 3 phlentyn/person ifanc arall, fodd bynnag, cofnodwyd ei fod wedi'i 
sefydlu adeg yr adolygiad ar gyfer 1 person ifanc. 
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• Nododd y Swyddog Adolygu Annibynnol fod angen diweddaru cofnodion y 
Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) ar gyfer 7 phlentyn.  Nodwyd bod angen 
diweddaru'r Cynllun Gofal a Chymorth o hyd ar gyfer pob un o'r 7 o'r plant/pobl 
ifanc hyn. 

 
10. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal sydd â Chynllun Parhad wedi'i sefydlu 

erbyn yr ail adolygiad os na chynlluniwyd ar gyfer dychwelyd adref. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 77.8% 
 
• Cynhaliwyd 9 ail adolygiad yn ystod y chwarter hwn a chofnododd 7 (77.8%) 

adolygiad fod Cynllun Parhad wedi'i gytuno.  Mae hyn yn cymharu ag 83.3% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
• Mewn 13 (15.7%) adolygiad yn ystod y cyfnod hwn cofnododd y Swyddog 

Adolygu Annibynnol bryderon ynghylch cynnydd y Lleoliad/Cynllun Gofal a 
Chymorth/Cynllun Parhad. 

 
Roedd natur y pryderon fel a ganlyn:- 

 
 Ar gyfer 1 person ifanc roedd y lleoliad ymhell o gartref ac roedd oedi cyn dod 

o hyd i leoliad yn nes at adref. Roedd hyn yn cael effaith ddrwg ar hwyliau'r 
person ifanc. 

 Mewn adolygiad ar gyfer teulu gyda 2 o blant, nodwyd nad oedd cofnodion y 
Cynllun Gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal cychwynnol ar y system, gyda 
nifer o weithwyr wedi'u penodi ers Rhagfyr 2021 – Cynllun Gofal wedi'i 
gwblhau a'i ddiweddaru wedi hynny. 

 Roedd angen gwneud llawer o waith uniongyrchol gydag 1 person ifanc i'w 
helpu i ddeall ei orffennol a'i helpu i symud ymlaen i leoliad mabwysiadu gyda 
phryderon parhaus am arafwch paru'r person ifanc ar gyfer mabwysiadu. 
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 Roedd llithro yn y broses fabwysiadu ar gyfer 1 person ifanc ond neilltuwyd 
achos i Weithiwr Cymdeithasol newydd a fyddai'n helpu i symud y broses 
fabwysiadu yn ei blaen. 

 Nodwyd mewn adolygiad ar gyfer 1 person ifanc fod llithro wedi digwydd gan 
fod y lleoliad yn lleoliad maeth tymor byr, a bod angen cael lleoliad maethu 
tymor hir, a bod hyn yn effeithio ar y dewis o Ysgol Uwchradd ar gyfer Medi 
2022. 

 Roedd bylchau yn y cofnodion o ymweliadau statudol yn 2018, 2019, 2020, 
2021 a 2022 ar gyfer teulu gyda 2 o blant, gyda llithro yn y broses gynllunio – 
ac roedd angen clywed a chydnabod dymuniadau pobl ifanc. 

 Nodwyd mewn adolygiad ar gyfer teulu gyda 2 o blant fod pryderon ynglŷn â 
diogelwch lleoliadau a chymeradwyaeth y gofalwr sef yr Asiantaeth Faethu 
Annibynnol. 

 Roedd lleoliad tymor byr dros dro ar gyfer 1 person ifanc gyda'r angen am 
gynllun parhad hirdymor yn gohirio ymyrraeth therapiwtig gan fod angen setlo 
o fewn lleoliad cyn dechrau unrhyw wasanaethau therapiwtig. 

 Cododd un teulu gyda 2 o blant bryder am y sefyllfa bresennol ar ôl i 
berthynas rhieni chwalu a phartneriaid newydd y rhieni. 
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11. Faint o Amser Mewn Gofal: 
 

 
 
 
12. Natur y Cynlluniau Parhad: 
 

 
 
 
13. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd ofal seibiant gan rywun 

heblaw eu prif ofalwyr. 
 

• Nododd 6 (7.2%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal fod y plentyn/person ifanc 
yn cael gofal seibiant byr gan rywun heblaw eu prif ofalwyr. 
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14. Nifer a chanran y bobl ifanc gymwys oedd â Chynllun Llwybr yn unol â'r 
gofynion. 

 
Targed a bennwyd: 100% Yr hyn a gyflawnwyd 50.0% 
 
• Mewn 2 (50.0%) adolygiad cofnodwyd bod gan y person ifanc Gynllun Llwybr 

wedi'i sefydlu a bod Ymgynghorydd Personol wedi'i benodi ar eu cyfer. 
 

• Mewn 2 (50%) adolygiad (ar gyfer yr un person) cofnodwyd nad oedd Cynllun 
Llwybr wedi'i sefydlu ar gyfer y person ifanc, fodd bynnag cafodd Ymgynghorydd 
Personol ei benodi ar gyfer y person ifanc. 

 
• Mewn 5 adolygiad pellach nodwyd bod Ymgynghorydd Personol eisoes wedi'i 

benodi ar gyfer y person ifanc. 
 

 
 
 

15. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal (fel y bo'n briodol o ran eu hoedran 
a'u crebwyll) sy'n deall y rhesymau pam eu bod yn cael eu gofalu amdanynt. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 93.4% 

 
• Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn gysylltiedig â 61 o blant/pobl 

ifanc oherwydd barnwyd nad oedd 22 o'r plant/pobl ifanc yn ddigon hen nac yn 
meddu ar ddigon o grebwyll i ddeall pam eu bod yn derbyn gofal. 

 
• Roedd 57 (93.4%) yn y grŵp hwn yn dangos rhyw fath o ddealltwriaeth ynghylch 

pam eu bod yn derbyn gofal gan rywun heblaw am eu teuluoedd o'i gymharu â 
100.0% yn y chwarter blaenorol. 

 
• Nododd 4 (6.6%) o'r adolygiadau ar gyfer yr un 2 deulu o blant hyn fod angen 

gwneud mwy o waith gyda'r plentyn/person ifanc. 
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16. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal (fel y bo'n briodol o ran eu hoedran 
a'u crebwyll) a oedd yn deall eu Cynlluniau Gofal a Chymorth. 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 55 plentyn/person 
ifanc oherwydd barnwyd nad oedd 28 o'r plant/pobl ifanc yn ddigon hen nac yn 
meddu ar ddigon o grebwyll, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 
 

• Roedd 54 (98.2%) yn y grŵp hwn yn dangos dealltwriaeth o'r hyn a oedd yn 
eu Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6). 
 

• Nododd 1 (1.8%) adolygiad fod angen rhannu hwn gyda'r plant/pobl ifanc. 
 

 
17. Mesur Cenedlaethol 33: Nifer a chanran yr achosion o symud plant sy'n derbyn 

gofal. 
 

• Mewn 12 (14.5%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn / person ifanc wedi symud 
lleoliad yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu â (19.7%) yn y chwarter blaenorol. 

 
Dyma oedd y rhesymau dros newid y lleoliadau: 

 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad preswyl dros dro i leoliad preswyl pellach. 
 Roedd 2 adolygiad wedi cofnodi bod y person ifanc wedi symud o leoliad tymor 

byr i leoliad preswyl. 
 Roedd 2 adolygiad arall wedi cofnodi bod y bobl ifanc wedi symud o leoliad 

tymor byr i leoliad tymor byr arall. 
 Symudodd 1 person ifanc ardal i fod yn agosach i'w deulu mewn lleoliad â 

chymorth. 
 Cofnodwyd mewn 1 adolygiad bod y person ifanc wedi symud fel cam i lawr o 

Uned Breswyl Mamau a Babanod i Leoliad Maethu Mamau a Babanod ar 
gyfer asesiad pellach. 

 Arweiniodd lleoliad negyddol gyda rhiant at 1 person ifanc yn symid i fyw gyda 
gofalwyr maeth. 

 Yn achos 1 person ifanc arall symudwyd lleoliad o ofal maeth i aelod o'r teulu. 
 Yn ystod yr adolygiad ar gyfer teulu gyda 2 o blant, cofnodwyd eu bod wedi 

symud o leoliad o fewn eu teulu i ofal maeth. 
 Arweiniodd dadansoddiad o leoliad preswyl at 1 person ifanc arall yn symud i 

ofal maeth. 
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18. Nifer a chanran y cynlluniau lleoli (gan gynnwys darpariaeth addysg ac iechyd) 
yr aseswyd eu bod yn bodloni anghenion plant sy'n derbyn gofal. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 95.2% 
 
• Cofnodwyd bod 79 (95.2%) o gynlluniau lleoli/gofal a chymorth yn bodloni 

anghenion y plant/pobl ifanc o'i gymharu â 98.4% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cofnododd 4 (4.8%) adolygiad nad oedd y lleoliad/gofal a chymorth yn bodloni 
anghenion y plentyn/person ifanc.  Y rhesymau a gofnodwyd oedd: - 

 
 roedd ymddygiad y plentyn/person ifanc wedi gwaethygu wrth i'r lleoliad tymor 

byr fynd rhagddo. 
 lleoliad dros dro yn unig yw hwn. 
 yn achos 1 teulu gyda 2 o blant roedd pryder oherwydd bod y rhieni wedi 

gwahanu. 
 
 
19. Nifer a chanran y pryderon diogelu a nodwyd mewn perthynas â phlant sy'n derbyn 

gofal yn ystod y chwarter hwn. 
 

• Mewn 6 (7.2%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal nodwyd pryderon diogelu ar 
gyfer y person ifanc; cadarnhawyd bod y pryderon yn cael sylw. 

 
 

20. Nifer y plant sy'n derbyn gofal a enwir ar y Gofrestr Amddiffyn plant. 
 

• Nodwyd mewn 6 (7.2%) adolygiad bod y person ifanc wedi'i enwi ar y Gofrestr 
Amddiffyn plant. 
 

 
21. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd Asesiadau Iechyd yn unol 

â'r gofynion statudol. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 97.6% 

 
• Roedd 81 (97.6%) o'r plant/pobl Ifanc sy'n derbyn gofal wedi cael asesiad 

iechyd cyfredol adeg eu hadolygiad o'i gymharu â 90.2% yn y chwarter 
blaenorol. 

 
• Nid oedd gan 2 (2.4%) o'r plant/pobl ifanc sy'n derbyn gofal asesiad iechyd 

cyfredol adeg eu hadolygiad, fodd bynnag cadarnhawyd bod y rhain yn eu lle 
bellach. 
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22. Canran y plant a oedd wedi cofrestru gyda deintydd o fewn 20 diwrnod gwaith 
ar ôl dechrau derbyn gofal 

 
Targed a bennwyd: 100% Yr hyn a gyflawnwyd 88.9% 

 
Wedi cofrestru gyda deintydd 

 
Mae'r data ar gyfer cofrestru plant/pobl ifanc gyda deintydd o fewn 20 diwrnod 
gwaith ar ôl dechrau derbyn gofal yn gysylltiedig â 9 phlentyn/person ifanc. 

 
• Mewn 8 (88.9%) adolygiad cofnodwyd bod y plant/pobl ifanc wedi cofrestru gyda 

deintydd o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl dechrau derbyn gofal. 
 

• Mewn 1 (11.1%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal nodwyd bod y plentyn/person 
ifanc heb gael ei gofrestru eto gyda deintydd. 
 

********** 
 
Wedi cofrestru gyda deintydd 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn gysylltiedig â 77 o blant/pobl 
ifanc oherwydd diystyriwyd 6 phlentyn/person ifanc a oedd yn cael eu hadolygiad 
plant sy'n derbyn gofal cyntaf o'r ffigurau uchod er mwyn bodloni gofynion y Mesur 
Cenedlaethol. 

 
• Roedd 75 (97.4%) o blant a phobl ifanc wedi cofrestru gyda deintydd.  Mae hyn 

yn cymharu ag 86.0% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Roedd angen cofrestru 2 (2.6%) o blant a phobl ifanc gyda deintydd; nodwyd bod 
1 person ifanc wedi cael ei gofrestru wedi hynny ond ei fod yn gam gweithredu o'r 
adolygiad ar gyfer y person ifanc arall. 

97.9% 94.4% 90.2%
97.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Gorffennaf-Medi
2021

Hydef-Rhagfyr 2021 Ionawr-Mawrth 2021 Ebrill-Mehefin 2022

Asesiadau Iechyd ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yng 
Ngheredigion

Chwarter 1  2022/2023

Tudalen 80



16 
 

Chwarter 1 – 1/4/22-30/6/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

23. Mesur Cenedlaethol 30: Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal oedd wedi 
cael eu gweld gan ddeintydd o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn gofal. 

 
Wedi cael ei weld gan ddeintydd 
 
Mae'r data ar gyfer cael ei weld gan ddeintydd o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn 
gofal ofal yn gysylltiedig ag 8 plentyn. 
 
• Cofnodwyd mewn 4 adolygiad (50.0%) bod y plentyn/person ifanc wedi cael ei 

weld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn gofal. 
 

• Cofnodwyd mewn 40 adolygiad (50.0%) nad oedd y plentyn/person ifanc wedi 
cael ei weld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn gofal. 

 
 

********** 
Wedi cael ei weld gan ddeintydd 
 
Targed a bennwyd 90% – Yr hyn a gyflawnwyd 69.9% 
 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn gysylltiedig â 73 o blant/bobl 
ifanc gan fod 10 o blant/bobl ifanc yn iau na 2 oed a/neu'n cael eu hadolygiad o blant 
sy'n derbyn gofal cyntaf, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau uchod er mwyn bodloni 
gofynion y Mesur Cenedlaethol. 

 
• Cofnodwyd bod 51 (69.9%) o blant a phobl ifanc wedi gweld deintydd yn y 12 mis 

blaenorol o'i gymharu â 78.6% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cofnodwyd nad oedd 22 (30.1%) o blant a phobl ifanc wedi gweld deintydd. 
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24. Mesur Cenedlaethol 31: Canran y plant sy'n derbyn gofal a oedd wedi cofrestru 
gyda Meddyg Teulu o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl dechrau yn y lleoliad. 

 
• Mewn 15 (88.2%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn wedi cofrestru gyda 

darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl 
dechrau derbyn gofal. 

 
• Adroddodd 2 (11.8%) adolygiad fod y cam gweithredu hwn yn parhau heb ei 

gwblhau; roedd yn argymhelliad o'r adolygiad ac mae'r ddau wedi'u cofrestru erbyn 
hyn. 

 
 
25. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a oedd wedi cofrestru gyda meddyg 

teulu. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 98.8% 
 

• Roedd 82 (98.8%) o blant a phobl ifanc wedi cofrestru gyda meddyg teulu o'i 
gymharu â 98.4% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Mewn 1 (1.2%) adolygiad nodwyd bod angen cofrestru'r plentyn/person ifanc gyda 
meddyg teulu. 
 

• Roedd 73 (90.1%) o blant wedi cael eu holl frechiadau angenrheidiol. 
 
• Roedd 8 (9.9%) o blant yn hwyr yn cael eu brechiadau.  Mae 3 o'r bobl ifanc hyn 

yn Blant ar eu Pen eu Hunain sy'n Ceisio Lloches a chynigir rhaglen garlam iddynt 
gan fod hanes blaenorol anghyflawn o frechu ganddynt; adolygwyd 1 person ifanc 
arall ddwywaith yn y chwarter ac roedd yn gwrthod ymgysylltu; fodd bynnag, bydd 
brechiadau yn parhau i gael eu cynnig. 

 
Cafodd 2 adolygiad eu diystyru o'r ffigurau oherwydd roedd y rhiant yn gwrthod 
caniatáu i'r plentyn gael ei frechu. 
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26. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal yr aseswyd eu bod angen cymorth 
gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a gafodd eu 
hatgyfeirio ac a dderbyniodd asesiad/gwasanaeth. 

 
Targed: 50% 

 
Perfformiad Gwirioneddol 

 
• Mewn 6 (7.2%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal cofnodwyd bod y 

plentyn/person ifanc wedi'i atgyfeirio i CAMHS, a chadarnhawyd mewn 3 
adolygiad fod yr atgyfeiriad wedi cael ei dderbyn ar gyfer y plentyn/person ifanc. 
 

• Mewn 75 (96.2%) o adolygiadau o blant sy'n derbyn gofal cofnodwyd bod iechyd 
meddwl/emosiynol y plant/pobl ifanc wedi'i ystyried yn yr Asesiad Iechyd a/neu 
wrth drafod yn y cyfarfod. 
 

• Mewn 3 (3.8%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y problemau iechyd meddwl wedi 
cael eu hystyried. 
 

• Cofnododd 5 adolygiad fod y plentyn/person ifanc yn rhy ifanc, felly tynnwyd y 
rhain o'r ffigurau. 

 
 
27. Natur y ddarpariaeth addysg: 
 

Yn ystod y chwarter hwn roedd y plant a'r bobl ifanc a adolygwyd yn y ddarpariaeth 
addysg ganlynol: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darpariaeth Addysg 
Plant cyn-ysgol 13 
Disgyblion ysgol gynradd 37 
Disgyblion ysgol uwchradd 23 
Uned Cyfeirio Disgyblion (PRU) 2 
Prosiectau eraill – Lleoliad Gwaith Arbenigol 1 
Coleg 1 
Heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant 
(NEET) 5 

Addysg heblaw yn yr ysgol  
Colli addysg 1 
Preswyl  
Wedi gadael yr ysgol  
Tiwtora  
Addysg Ddewisol yn y Cartref  
Cyflogedig  
Cyfanswm 83 
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28. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal oedran ysgol oedd â Chynllun Addysg 

Personol o fewn 20 diwrnod ysgol ar ôl dechrau derbyn gofal neu ar ôl dechrau 
mewn ysgol newydd. 

 
Targed a bennwyd 70% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn gysylltiedig â 59 o blant/pobl 
ifanc oedran statudol i ddechrau'r ysgol ac felly'n gymwys i gael Cynllun Addysg 
Personol. 
 
• Roedd gan 59 (100.0%) o blant a phobl ifanc oedran statudol i ddechrau ysgol 

Gynllun Addysg Personol cyfredol. 
 

 Mewn 8 (100.0%) adolygiad cofnodwyd bod y Cynllun Addysg Personol 
wedi'i gwblhau o fewn 20 diwrnod ysgol o fod yn blentyn sy'n derbyn gofal 
neu 20 diwrnod gwaith ar ôl newid ysgol yn unol â'r gofynion. 
 

 Mewn 51 (100.0%) adolygiad cofnodwyd bod gan y person ifanc Gynllun 
Addysg Personol cyfredol. 

 
*** 

• Roedd gan 13 (21.0%) o blant a phobl ifanc a oedd yn mynd i'r ysgol/coleg 
anghenion dysgu ychwanegol cydnabyddedig. 

 
*** 

• Mewn 24 (39.3%) adolygiad daethpwyd i'r casgliad bod y plant/pobl ifanc a oedd 
yn mynd i'r ysgol/coleg yn tangyflawni o ran eu haddysg.  Ym mhob un o'r 24 
(100.0%) adolygiad cofnodwyd bod y bobl ifanc yn cael cymorth. 

13
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Darpariaeth addysg ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yng 
Ngheredigion
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*** 
• Mewn 7 (87.5%) adolygiad nodwyd bod y ddarpariaeth addysg wedi'i sefydlu ar 

ddechrau'r lleoliad. 
• Mewn 1 (12.5%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y ddarpariaeth addysg wedi'i 

sefydlu ar ddechrau'r lleoliad oherwydd problemau cludiant. 
 

**** 
• Nododd 0 (0.0%) adolygiad y bu cyfnod pan oedd y plentyn/person ifanc heb fod 

mewn addysg am gyfnod tra ei fod aros am le mewn ysgol 
 
 

29. Mesur Cenedlaethol 32: Canran y plant sy'n derbyn gofal sydd wedi symud i 
ysgol arall, ac eithrio trefniadau pontio 
 
Targed a bennwyd 0% – Yr hyn a gyflawnwyd 1.7% 
• Mewn 1 (1.7%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn/person ifanc wedi symud i 

ysgol arall ac nad oedd yn symud yn dilyn pontio o'i gymharu â 10.8% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
 
30. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd eu gwahardd o'r ysgol 
 

Targed a bennwyd 12% gwaharddiad dros dro – Yr hyn a gyflawnwyd 1.7% 
Targed a bennwyd 1% gwaharddiad parhaol – Yr hyn a gyflawnwyd 0.0% 

 
• Mewn 1 adolygiad (1.7%) adroddwyd bod y person ifanc wedi'i wahardd o'r 

ysgol dros dro yn ystod y cyfnod adolygu. Mae hyn yn cymharu â 2.7% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
• Ni adroddwyd mewn unrhyw adolygiad (0.0%) bod y person ifanc wedi'i 

wahardd yn barhaol o'r ysgol, sy'n gyson â'r chwarter blaenorol. 
 

Dyma'r gwaharddiadau yn ystod y chwarter hwn:- 
 
8 sesiwn – 4 diwrnod 
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ADRAN TRI 
 

YMGYNGHORI A CHYFRANOGI 
 
1. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a oedd 

yn ddigon hen ac yn meddu ar ddigon o grebwyll fel bod Gweithiwr 
Cymdeithasol wedi gallu ymgynghori â hwy neu roeddent yn bresennol yn eu 
cyfarfod adolygu 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 62 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 21 adolygiad nad oedd y plant/pobl ifanc yn ddigon hen 
nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i fod yn rhan o'r broses ymgynghori, er bod 5 o'r 
rhain wedi bod yn bresennol yn eu hadolygiad. 
 
• Cofnodwyd mewn 62 (100.0%) adolygiad fod ymgynghori wedi digwydd. 

 
Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Roedd 25 plentyn/person ifanc yn bresennol yn eu cyfarfod adolygu ar Teams. 
Roedd 37 plentyn/person ifanc wedi cwblhau papurau ymgynghori a/neu roedd 
gweithwyr proffesiynol, rhieni, gofalwyr neu eiriolwyr wedi'u cynrychioli yno. 

 
• Roedd gan y Swyddog Adolygu Annibynnol gysylltiad uniongyrchol â 2 

blentyn/person ifanc yn ystod y cyfnod adolygu y tu allan i'r cyfarfod adolygu. 
 

 
2 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a oedd yn gwybod am eu 

hawl i gael Gwasanaeth Eirioli/Cynllun Ymwelydd Annibynnol 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 67 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 16 adolygiad nad oedd y plant/pobl ifanc a adolygwyd 
yn ddigon hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i gael gwybod am eu hawl i gael 
Eiriolwr/Cynllun Ymwelydd Annibynnol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 

 
• Hysbyswyd 67 (100.0%) o blant/pobl ifanc am eu hawl i gael Eiriolwr/Cynllun 

Ymwelydd Annibynnol a gwnaethpwyd atgyfeiriad. 
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3 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a gafodd wybod am y 
drefn gwyno 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 52 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 31 adolygiad nad oedd y plentyn/person ifanc yn ddigon 
hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll, felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 
 
• Roedd 52 (100.0%) o blant/pobl ifanc yn gwybod am y drefn gwyno sy'n debyg i'r 

chwarter blaenorol. 
 
 

4 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y rhieni y bu i'r Gweithiwr 
Cymdeithasol ymgynghori â hwy cyn yr adolygiad neu a fu'n bresennol yn y 
cyfarfod adolygu 

 
Targed a bennwyd 80% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 77 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 6 adolygiad nad oedd y rhieni yn rhan o'r broses adolygu 
statudol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 
 
• Cwblhaodd 77 (100.0%) o rieni bapurau ymgynghori neu roeddent wedi cwrdd 

neu siarad â'r Swyddog Adolygu Annibynnol cyn a/neu ar ôl y cyfarfod adolygu, 
a/neu roeddent wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod adolygu eu hunain, a/neu 
roedd gweithwyr proffesiynol wedi'u cynrychioli yno. 

 
Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Cafodd papurau ymgynghori eu hanfon ar gyfer pob un o'r 77 adolygiad. 
Mewn 50 adolygiad cadarnhawyd bod y rhieni'n bresennol; neu wedi siarad â'r 
Swyddog Adolygu Annibynnol dros y ffôn cyn a/neu ar ôl yr adolygiad. 
 
 

5 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y gofalwyr maeth y bu i'r 
Gweithiwr Cymdeithasol ymgynghori â hwy neu a fu'n bresennol yng 
nghyfarfod adolygu'r plentyn 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 66 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 17 adolygiad bod y plentyn wedi'i leoli â rhiant neu roedd 
yn byw'n annibynnol, felly diystyriwyd yr adolygiadau hyn yn y ffigurau. 
 
• Cwblhaodd 66 (100.0%) o ofalwyr maeth bapurau ymgynghori a/neu buont yn 

bresennol yn yr adolygiadau yn ystod y cyfnod hwn. 
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6 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Cynrychiolwyr Iechyd a fu'n 
bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 89.2% 

 
• Mewn 74 (89.2%) adolygiad cadarnhawyd bod gwybodaeth am iechyd ar gael ar 

gyfer y cyfarfod. 
 

• Mewn 9 (10.8%) adolygiad adroddwyd nad oedd gwybodaeth am iechyd ar gael 
ar gyfer y cyfarfod. 

 
Sylwadau: Pan fydd y person ifanc yn cael ei leoli y tu allan i'r ardal mae angen 
anfon y gwahoddiad iechyd at y tîm iechyd lletyol ac rydym yn parhau i geisio 
gwella'r wybodaeth a dderbynnir. 

 
 
7 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y cynrychiolwyr ysgol a fu'n 

bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 98.4% 
 

• Mewn 61 (98.4%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal roedd rhywun o'r ysgol yn 
bresennol neu wedi darparu adroddiad ysgrifenedig, o'i gymharu â 97.6% yn y 
chwarter blaenorol. 
 

 
8 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y dogfennau adolygiad o blant 

sy'n derbyn gofal a gwblhaodd y Gweithiwr Cymdeithasol cyn yr adolygiad. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 77.1% 
 

• Mewn 64 (77.1%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal cadarnhawyd bod y 
gweithiwr cymdeithasol wedi cwblhau'r ddogfen adolygu cyn y cyfarfod adolygu 
o'i gymharu ag 83.6% yn y chwarter blaenorol. 

 
• Mewn 19 (22.9%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal cadarnhawyd nad oedd y 

ddogfen adolygu wedi'i chwblhau gan y gweithiwr cymdeithasol cyn yr adolygiad. 
 
Sylwadau: Mae'r capasiti staffio wedi cael effaith ar ddogfennau'n cael eu cwblhau 
gan weithwyr cymdeithasol cyn adolygiadau yn y chwarter hwn. 
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ADRAN PEDWAR: 
PROTOCOL DATRYS PROBLEMAU 

 
Ni weithredodd y Swyddog Adolygu Annibynnol y Protocol Datrys Problemau ar gyfer 
unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Er y nodwyd nad oedd adolygiadau canol cyfnod yn cael eu cynnal, lle bo angen, roedd y 
Swyddog Adolygu Annibynnol yn dwyn adolygiadau ymlaen pan oedd pryderon. 
 

ADRAN PUMP 
 

GWERTHUSO 
 

Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN CHWECH 
 

CYNLLUNIAU LLWYBR 
 

Ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed nad ydynt yn blant sy'n derbyn gofal/pobl ifanc dros 
18 oed sydd wedi gadael gofal 

 
Cynhaliwyd 13 Adolygiad o Gynlluniau Llwybr yn ystod y chwarter hwn. 

 
1 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr a 

gynhaliwyd o fewn y terfynau amser 
 

• Cynhaliwyd 10 (76.9%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybrau o fewn y terfynau amser 
o'i gymharu ag 84.4% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cynhaliwyd 3 (23.1%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybr y tu allan i'r terfynau amser.  
Roedd y rhesymau a gofnodwyd fel a ganlyn: - 
 
 Ar gyfer 1 person ifanc roedd er mwyn iddo gael ei gynnal yr un pryd â'r 

cyfarfodydd eraill oedd yn cael eu cynnal. 
 Cafodd 2 adolygiad pellach eu hoedi er mwyn i weithwyr proffesiynol eraill fod 

yn bresennol. 
 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc ag Ymgynghorydd 
Personol/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
• Ym mhob un o'r 13 (100%) adolygiad nodwyd bod gan yr holl bobl ifanc 

Ymgynghorydd Personol a/neu Weithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
 
3 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cofnodion o'r Adolygiad o Gynlluniau 

Llwybr a oedd wedi'u cwblhau erbyn y cyfarfod 
 

• Roedd y Cofnod Adolygu wedi'i gwblhau ar gyfer 11 (84.6%) Adolygiad o 
Gynlluniau Llwybr o'i gymharu â 75.0% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Mewn 2 (15.4%) Adolygiad adroddwyd nad oedd y Cofnod o'r Adolygiad wedi'i 
gwblhau adeg yr adolygiad. 
 

4 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer 
y cyfarfod adolygu 

 
• Cadarnhaodd bob un o'r 13 (100.0%) adolygiad fod barn y plentyn/person ifanc 

wedi cael ei chynrychioli yn yr adolygiad a/neu ei fod wedi yn bresennol yn yr 
adolygiad. 
 
 

5 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc a oedd yn bresennol yn eu 
cyfarfod adolygu 
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• Mewn 3 (23.1%) adolygiad cofnodwyd y bu'r person ifanc yn bresennol yn y 

cyfarfod adolygu. 
 

• Mewn 10 (76.9%) adolygiad cofnodwyd na fu'r person ifanc yn bresennol yn yr 
adolygiad. 

 
 

6 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr oedd yn bodloni 
anghenion y person ifanc 

 
• Mewn 10 (76.9%) adolygiad cadarnhawyd bod y Cynllun Llwybr yn bodloni 

anghenion y person ifanc. 
 

• Mewn 3 (23.1%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y Cynllun Llwybr yn bodloni 
anghenion y person ifanc; roedd y rhesymau a gofnodwyd fel a ganlyn:- 

 
• Ar gyfer 1 person ifanc roedd angen cael lleoliad newydd oherwydd roedd y 

lleoliad 'Pan dwi'n barod' presennol yn dod i ben oherwydd bod y gofalwyr yn 
ail-leoli. 

• Roedd 1 person ifanc ar goll adeg ei adolygiad. 
• Ar gyfer 1 person arall, roedd angen diweddaru'r Cynllun Llwybr. 

 
 

7 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr a ddiweddarwyd cyn 
gadael gofal/troi'n 18 oed 

 
• Adroddodd 1 (0.0%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybr fod y Cynllun Llwybr heb ei 

ddiweddaru cyn i'r person ifanc adael gofal/troi'n ddeunaw oed. 
 

8 Gwerthuso – Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN SAITH 
 

GOFAL SEIBIANT BYR RHEOLAIDD 
 

Ni chynhaliwyd adolygiad o ofal seibiant byr rheolaidd yn ystod y chwarter hwn. 
 
 
 

ADRAN WYTH 
 

SEIBIANNAU BYR 
 

Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau o seibiannau byr yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 

*** 
 

ADRAN NAW 
 

ADOLYGIADAU O OFALWYR MAETH 
 

Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau o ofalwyr maeth gan y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol yn ystod y cyfnod dan sylw. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

 
ADRODDIAD I'R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Gwasanaethau Arbenigol Porth Cynnal (Plant ac Oedolion) 
 
ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y GWASANAETH 
ADOLYGU ANNIBYNNOL 
CHWARTER 2 2022 – 2023 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Monitro cynnydd plant sy'n derbyn gofal trwy waith craffu 
Swyddogion Adolygu Annibynnol o'u cynlluniau a'u lleoliadau 
yn ystod ail chwarter 2022/2023.  Mae'r wybodaeth hon yn 
cynorthwyo'r Aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel Rhieni 
Corfforaethol. 
 

RHESWM Y MAE'R 
PWYLLGOR CRAFFU 
WEDI GOFYN AM Y 
WYBODAETH HON: 
 

Sicrhau bod yr Awdurdod Lleol a'r Aelodau yn gallu cyflawni eu 
dyletswyddau fel Rhieni Corfforaethol. 

CEFNDIR: 
 
Atodir Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol ar gyfer Chwarter 2 2022/2023. 
 
Caiff adroddiadau chwarterol eu rhoi gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach fel rhan o'r ystyriaeth barhaus o'r pwnc i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei 
ddyletswyddau fel y Rhiant Corfforaethol. 
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y safonau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir i fesur 
y canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n gadael gofal adeg eu cyfarfod 
adolygu, ac mae'n cynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru. 
 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod y cyfarfod adolygu, mae'r Swyddog 
Adolygu Annibynnol yn llunio barn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd Cynllun Gofal y 
plentyn/person ifanc o ran bodloni ei anghenion, a gall argymell newidiadau i'r Cynllun Gofal. 
 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen 
cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael cyngor 
cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran.  Roedd y Swyddog Adolygu Annibynnol o'r farn bod angen 
gweithredu ar gyfer 2 berson ifanc yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn 
erbyn hawliau dynol y plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i CAFCASS 
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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 sy'n cael ei gadeirio gan y Cynghorydd Alun Williams, Aelod 
Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant a Diwylliant, a chynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter. 
 
CRYNODEB O'R PWYNTIAU ALLWEDDOL: 
 

 Ar ddiwedd Chwarter 2, roedd 112 o blant yn derbyn gofal o'i gymharu â 105 o blant 
ar ddiwedd Chwarter 1. 

 Cafodd 63 o blant eu hadolygu yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu ag 83 yn y 
chwarter blaenorol, a chafodd 88.9% o blant eu hadolygu o fewn y terfynau amser 
statudol. 

 Roedd 6 o blant wedi gadael gofal yn y chwarter hwn o'i gymharu â 2 yn Chwarter 1.  
Roedd Gorchmynion Gofal 6 plentyn wedi cael eu dirymu, dychwelodd 1 plentyn 
adref i'w deulu, cafodd 1 plentyn ei fabwysiadu, ac aeth 1 ymlaen i leoliad Pan Dwi'n 
Barod. 

 Y ddarpariaeth leoli ar gyfer y plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn oedd 13 
mewn gofal maeth yr Awdurdod Lleol, 8 wedi'u lleoli gyda rhieni, 15 wedi'u lleoli 
gydag Asiantaeth Faethu Annibynnol, 4 mewn gofal preswyl, 15 gyda gofalwyr sy'n 
berthnasau, 1 mewn lleoliad mabwysiadu a 4 mewn llety â chymorth. 

 O'r plant a adolygwyd yn y chwarter hwn, cafodd 60 o bobl ifanc eu lleoli gyda 
gofalwyr oedd yn siarad yr un iaith â nhw. Nododd 3 adolygiad fod y person ifanc yn 
blentyn heb fod yng nghwmni oedolyn ac wedi cael ei roi mewn lleoliad oedd heb 
fodloni ei anghenion iaith gyntaf. Roedd cyfieithydd yn yr adolygiad er mwyn i'r 
person ifanc allu cyfrannu'n briodol. 

 O'r plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn, cafodd 93.7% o'r plant ymweliad 
statudol. Roedd hyn yn cymharu ag 86.7% yn Chwarter 1 

 Roedd gan 27 o'r plant a adolygwyd Orchymyn Gofal Llawn, roedd gan 20 Orchymyn 
Gofal Dros Dro, roedd 1 ar Orchymyn Lleoli, ac roedd 15 o dan statws cyfreithiol 
Adran 76. 

 Cofnodwyd bod 46% o'r cynlluniau gofal a chymorth wedi'u sefydlu yn yr adolygiad 
cyntaf. Roedd y ganran isel y chwarter hwn oherwydd problemau staffio yn y Tîm 
Gofal Wedi'i Gynllunio oedd wedi atal cynlluniau rhag cael eu cwblhau mewn pryd. 

 Faint o amser mewn gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion a 
adolygwyd yn Chwarter 2 – 25 o dan 6 mis, 11 rhwng 6 – 12 mis, 12 rhwng 1 – 2 
flynedd, 15 dros 2 flynedd. 

 Nifer a chanran y cynlluniau lleoli (gan gynnwys darpariaeth addysg ac iechyd) yr 
aseswyd eu bod yn bodloni anghenion plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion 
oedd 92.1% yn y chwarter hwn. 

 Canran y plant (â digon o grebwyll) oedd wedi cymryd rhan neu a gafodd eu 
hymgynghori ynghylch eu hadolygiad oedd 95.6%. 

 Canran y plant a gafodd wybod am eu hawl i gael Gwasanaeth Eirioli oedd 89.6%. 
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 Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal oedran ysgol oedd â Chynllun Addysg 
Personol o fewn 20 diwrnod ysgol ar ôl cael eu derbyn i ofal neu ar ôl dechrau 
mewn ysgol newydd yn ystod y chwarter hwn oedd 100%. 

 Nifer a chanran y rhieni y bu i'r Gweithiwr Cymdeithasol ymgynghori â hwy cyn yr 
adolygiad neu a fu'n bresennol yn y cyfarfod adolygu oedd 100%. 

 Cynhaliwyd 33 o Gynlluniau Llwybr y chwarter hwn, cynhaliwyd 72.7% o 
Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr o fewn y terfynau amser. 

 Canran y bobl ifanc ag Ymgynghorydd Personol/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig 
oedd 100% yn ystod y chwarter hwn. 

 Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer y cyfarfod adolygu yn ystod y 
chwarter hwn oedd 100%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 
 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, esboniwch 
pam 
 

 Naddo 

Crynodeb: 
Caiff yr adroddiad hwn ei ddarparu'n barhaus ac mae'n dangos 
y gwaith parhaus a wneir gyda phlant sy'n derbyn gofal yng 
Ngheredigion. 
 
 
Hirdymor: Cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor 

byr a chynllunio hirdymor ar gyfer y dyfodol 
Integreiddio: Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, yr economi, yr 

amgylchedd a'r diwylliant a cheisio dod â 
budd i bob un ohonynt 

Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill i gyrraedd y 
nod 

Cynnwys: Cynnwys y rhai hynny sydd â diddordeb a 
cheisio eu safbwyntiau; ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid 

Atal: 
 

Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag 
codi neu waethygu 

 
ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Nodi cynnwys yr adroddiad a'r lefelau gweithgarwch gyda'r Awdurdod Lleol 
RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Er mwyn monitro dull llywodraethu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol a'i asiantaethau partner ar 
gyfer plant sy'n derbyn gofal. 

 Enw Cyswllt: Audrey Somerton Edwards 
 

 Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  (Plant a Theuluoedd) 
 Dyddiad yr Adroddiad: 8 Rhagfyr 2022 
 Acronymau: IRO – Swyddog Adolygu Annibynnol 

LAC – Plant sy'n Derbyn Gofal; 
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CAFCASS – Gwasanaeth Cynghori a Chymorth i Blant a 
Theuluoedd 
APR – Cofnodion Gweithredu a Chynnydd 
PEP – Cynllun Addysg Bersonol 
PI – Dangosyddion Perfformiad 
CAMHS – Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 
NEET – Heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant 
PRU – Uned Cyfeirio Disgyblion 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 
 

Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2022 – 30 Medi 2022 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

ADRAN UN: CYFLWYNIAD 
 
Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth a gasglwyd gan y Gwasanaeth Sicrhau 
Ansawdd ac Adolygu Annibynnol er mwyn monitro perfformiad a sicrhau ansawdd y 
gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal, plant sy'n gadael gofal, plant sydd mewn lleoliadau 
preswyl, a phlant sy'n derbyn gofal seibiant a seibiannau byr. Mae'r wybodaeth yn seiliedig 
ar y ffurflenni monitro sy'n cael eu cwblhau gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol yn dilyn 
pob cyfarfod adolygu yn ystod y chwarter hwn, ynghyd â gwybodaeth arall am berfformiad 
a gedwir gan y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd. 
 
 
MEINCNODI 
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y mesurau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir 
i fesur y canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sy'n gadael gofal adeg eu 
cyfarfod adolygu. 
 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegir yn ystod y cyfarfod adolygu, mae'r 
Swyddog Adolygu Annibynnol yn llunio barn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd cynllun 
gofal y plentyn/person ifanc o ran bodloni ei anghenion, a bydd yn tynnu sylw rheolwyr at 
unrhyw ymarferion gwael. 
 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen 
cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael cyngor 
cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran. Barnwyd bod angen gweithredu ar gyfer 2 
blentyn/person ifanc yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 
Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn 
erbyn hawliau dynol y plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i CAFCASS 
Cymru. Ni chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y 
cyfnod hwn. 
 
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch ag: 
 
Elizabeth Upcott 
Gwasanaeth Diogelu 
Penmorfa 
Aberaeron 
SA46 0PA 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

ADRAN DAU 
 

CYNLLUNIO GOFAL 
 
1. Y Prif Ffigyrau ar gyfer Chwarter 2: 
 

Mae'r tabl a'r siart isod yn rhoi cyfanswm y data plant sy'n derbyn 
gofal ar ddiwedd pob chwarter gan ddechrau gyda'r chwarter 

diweddaraf. 
30 Medi 2022  112 
30 Mehefin 2022 105 
31 Mawrth 2022 100 
31 Rhagfyr 2021 97 
30 Medi 2021 91 
30 Mehefin 2021 89 
31 Mawrth 2021 85 
31 Rhagfyr 2020 79 
30 Medi 2020 75 
30 Mehefin 2020 78 

 

 
 
 

2. Nifer a chanran yr adolygiadau o blant sy'n derbyn gofal a gynhaliwyd o fewn 
y terfynau amser statudol. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 88.9% 

 
Adolygwyd 63 o blant yn ystod y chwarter hwn. 
 
• Cynhaliwyd 56 (88.9%) o gyfarfodydd adolygu plant sy'n derbyn gofal o fewn y 

terfynau amser statudol. 
 

• Cynhaliwyd 7 (11.1%) cyfarfod adolygu plant sy'n derbyn gofal y tu allan i'r 
gofynion statudol; cofnodwyd y rhesymau fel a ganlyn:- 

 
 Gohiriwyd yr adolygiad ar gyfer 1 teulu gyda 4 o blant oherwydd newid 

lleoliad ar ddyddiad yr adolygiad. 
 Ar gyfer 1 plentyn bu oedi gyda'r adolygiad oherwydd cysylltiad 

rhyngrwyd gwael a dim cyfieithydd ar y pryd yn bresennol; bu oedi gydag 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

adolygiad pellach ar gyfer 1 plentyn hefyd oherwydd nad oedd cyfieithydd 
ar y pryd yn bresennol. 

 Roedd Gweithiwr Cymdeithasol 1 plentyn arall ar wyliau ar y dyddiad 
hwnnw. 

 

 
 

 
 
 
3. Oed a rhyw plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
 

 
 

95.8% 90.2% 90.4% 88.9%
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Ebrill-Mehefin
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Gorffennaf-Medi
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Adolygiadau o Blant sy'n Derbyn Gofal a gynhaliwyd o fewn y 
terfynau amser statudol
Chwarter 2  2022/2023
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Oed a Rhyw Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yng 
Ngheredigion (63)

Chwarter 2  2022/2023
(25 Benyw – 38 Gwryw)

Benyw Gwryw

 
Gorff-
Medi 
2022 

Ebr-
Meh 
2022 

Ion-
Maw 
2022 

Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff-
Medi 
2021 

Nifer y plant a adolygwyd yn ystod y 
chwarter 63 83 61 72 48 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd o fewn y 
terfynau amser 56 75 55 69 47 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd y tu 
allan i'r terfynau amser 7 8 6 3 1 

Tudalen 101



6 
 

Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

4. Natur lleoliadau'r plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 

 

 
 

 
Roedd 60 o bobl ifanc a adolygwyd wedi cael eu lleoli gyda gofalwyr oedd yn siarad 
eu hiaith eu hunain 
Nododd 3 adolygiad fod y person ifanc yn plentyn heb fod yng nghwmni oedolyn a 
chafodd ei roi mewn lleoliad gofal oedd heb fodloni ei anghenion iaith gyntaf.  Roedd 
cyfieithydd yn yr adolygiad er mwyn i'r person ifanc allu cyfrannu'n briodol. 
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Lleoliadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a adolygwyd yng Ngheredigion
Chwarter 2  2022/2023

Yn y Sir Tu allan i'r Sir

Math o Leoliad Yn y Sir Tu allan i'r 
Sir Cyfanswm 

Gofalwyr Maeth yr Awdurdod 
Lleol 12 1 13 

Gofalwyr sy'n Berthnasau 10 5 15 
Gofalwyr Asiantaeth Faethu 
Annibynnol 8 7 15 

Lleoli â Rhieni 5 3 8 
Arall 2 1 3 
Lleoli â Theulu - - - 
Preswyl - 4 4 
Mabwysiadu - 1 1 
Preswyl Mamau a Babanod - - - 
Gofalwyr Maeth Asiantaeth 
Faethu Annibynnol ar gyfer 
Rhieni a Babanod 

- - - 

Ysbyty - - - 
Llety â Chymorth - 4 4 
Byw'n Annibynnol - - - 

 37 26 63 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

5. Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd yn ystod y chwarter hwn: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

6. Y rhesymau pam bod y plant a adolygwyd wedi gadael gofal 
 

Cyfnod 

Y nifer 
sydd 
wedi 

gadael 
gofal 

Y rheswm dros adael gofal 

Mabwysiadu 
Dychwelyd 
adref at y 

teulu 

Pan dwi'n 
barod 

Diddymu'r 
Gorchymyn 

Gofal 

Llety â 
Chymorth/ 

Byw'n 
Annibynnol 

Gorff-Medi 2022 6 1 1 1 3 0 
Ebr-Meh 2022 2 0 0 0 1 1 
Ion-Maw 2022 3 0 0 1 2 0 
Hyd-Rhag 2021 7 0 3 0 4 0 
Cyfanswm 18 1 4 2 10 1 
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Gorchymyn Lleoli Adran 76

Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd
Chwarter 2  2022-2023
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Mabwysiadu Dychwelyd adref at y teulu

Pan dwi'n barod Diddymu'r Gorchymyn Gofal

Llety â Chymorth / Byw'n Annibynnol

Statws cyfreithiol y plant a adolygwyd 
Gorchymyn Gofal Llawn 27 
Gorchymyn Gofal Dros Dro 20 
Gorchymyn Lleoli 1 
Adran 76 15 
Cyfanswm 63 
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7. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal sydd â Gweithiwr Cymdeithasol 
dynodedig. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 95.2% 

 
 

• Cofnododd 60 (95.2%) o adolygiadau o blant sy'n derbyn gofal fod Gweithiwr 
Cymdeithasol cymwysedig yn gweithio gyda'r plentyn dan sylw. 
 

• Cofnododd 3 (4.8%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal na chafodd Gweithiwr 
Cymdeithas cymwysedig ei benodi.  Mae hyn oherwydd problemau staffio yn y 
Tîm Gofal Wedi'i Gynllunio sydd wedi cael eu datrys erbyn hyn. 

 
 
8. Nifer a chanran yr ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal a adolygwyd 

o fewn y terfynau amser gofynnol. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 93.7% 
 

• Derbyniodd 59 (93.7%) o blant sy'n derbyn gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 
 

• Ni dderbyniodd 4 (6.3%) o blant sy'n derbyn gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 

 

 
 

 
Sylwadau: Mae'r capasiti staffio o fewn y timau yn cael effaith ar ymweliadau statudol yn 
cael eu cynnal a/neu eu diweddaru ar y gronfa ddata. 

 
 

 
9. Nifer a chanran y Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6) a oedd wedi'u sefydlu 

erbyn dyddiad y lleoliad cyntaf a'r cynlluniau cyfredol a oedd ar gael ar gyfer 
yr adolygiad. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 46.0% 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

• Dechreuodd 13 o blant dderbyn gofal yn ystod y chwarter hwn; cofnodwyd mewn 
6 (46.0%) cyfarfod adolygu fod gan y plentyn/person ifanc Gynllun Gofal a 
Chymorth (Rhan 6) wedi'i sefydlu erbyn dyddiad y lleoliad.  Nid oedd y Cynllun 
Gofal a Chymorth (Rhan 6) wedi'i sefydlu erbyn dyddiad y lleoliad ar gyfer y 7 
plentyn/person ifanc arall. 

 

 
 

• Nododd y Swyddog Adolygu Annibynnol fod angen diweddaru cofnodion y 
Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) ar gyfer 13 o blant.  Nodwyd bod angen 
diweddaru'r Cynllun Gofal a Chymorth o hyd ar gyfer 7 plentyn/person ifanc. 
Roedd hyn oherwydd problemau staffio yn y Tîm Gofal Wedi'i Gynllunio sydd wedi 
cael eu datrys erbyn hyn. 

 
 
10. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal sydd â Chynllun Parhad wedi'i sefydlu 

erbyn yr ail adolygiad os na chynlluniwyd ar gyfer dychwelyd adref. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 57.2% 
 
• Cynhaliwyd 7 ail adolygiad yn ystod y chwarter hwn, a chofnododd 4 (57.2%) 

adolygiad fod Cynllun Parhad wedi'i gytuno.  Mae hyn yn cymharu â 77.8% yn y 
chwarter blaenorol. Roedd hyn oherwydd problemau staffio ar y pryd yn y Tîm 
Gofal Wedi'i Gynllunio. 

 
• Mewn 11 (17.5%) adolygiad yn ystod y cyfnod hwn cofnododd y Swyddog 

Adolygu Annibynnol bryderon ynghylch cynnydd y Lleoliad/Cynllun Gofal a 
Chymorth/Cynllun Parhad. 

 
Roedd natur y pryderon fel a ganlyn: 

 
 Nodwyd ar gyfer teulu gyda 2 o blant fod llusgo gan nad oedd pryderon yn 

cael sylw effeithiol. 
 Yn achos 1 person ifanc, roedd pryder ai'r lleoliad oedd y lle gorau i'r person 

ifanc ac a oedd yn bodloni anghenion emosiynol y person ifanc. 
 Nodwyd oedi gyda Gorchymyn Gwarchodaeth Arbennig ar gyfer 1 person 

ifanc. 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

 Mynegodd un teulu gyda 2 o blant bryder am y sefyllfa bresennol yn dilyn tor-
perthynas y rhieni a phartneriaid newydd y rhieni. 

 Codwyd pryderon ar gyfer 1 person ifanc ynghylch bregusrwydd a chymorth 
perthnasau. 

 Canfu 1 adolygiad nad oedd y plentyn yn ymwybodol bod ei ofalwyr maeth 
hirdymor wedi rhoi rhybudd ar y lleoliad a allai effeithio ar y person ifanc yn 
emosiynol ac yn addysgol / ysgol. 

 Nodwyd bod 1 person ifanc mewn lleoliad heb ei reoleiddio. 
 Ar gyfer teulu arall gyda 2 o blant, roedd pryderon ynghylch diogelwch y 

lleoliad presennol a manylion cymeradwyo'r Asiantaeth Faethu Annibynnol 
sy'n gweithredu fel gofalwr. 

 

 
 
 
11. Faint o Amser Mewn Gofal: 
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Chwarter 2 – 1/7/22-30/9/22 – Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
 

12. Natur y Cynlluniau Parhad: 
 

 
 
13. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd ofal seibiant gan rywun 

heblaw eu prif ofalwyr. 
 

• Nododd 4 (6.3%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal fod y plentyn/person ifanc 
yn cael gofal seibiant byr gan rywun heblaw eu prif ofalwyr. 

 
 
14. Nifer a chanran y bobl ifanc gymwys oedd â Chynllun Llwybr yn unol â'r 

gofynion. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 33.3% 
 
• Mewn 2 (33.3%) adolygiad cofnodwyd bod gan y person ifanc Gynllun Llwybr 

wedi'i sefydlu a bod Ymgynghorydd Personol wedi'i benodi ar ei gyfer. 
 

• Mewn 4 (66.7%) adolygiad cofnodwyd nad oedd Cynllun Llwybr gan y person 
ifanc, fodd bynnag cafodd Ymgynghorydd Personol ei benodi ar gyfer pob un o'r 
4 person ifanc hyn. 

 
• Mewn 1 adolygiad pellach nodwyd bod Ymgynghorydd Personol eisoes wedi'i 

benodi ar gyfer y person ifanc. 
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15. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal (fel y bo'n briodol o ran eu hoedran 

a'u crebwyll) sy'n deall y rhesymau pam eu bod yn cael eu gofalu amdanynt. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 95.6% 
 

• Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn gysylltiedig â 45 o blant/pobl 
ifanc oherwydd barnwyd nad oedd 18 o'r plant/pobl ifanc yn ddigon hen nac yn 
meddu ar ddigon o grebwyll i ddeall pam eu bod yn derbyn gofal. 

 
• Roedd 43 (95.6%) yn y grŵp hwn yn dangos rhyw fath o ddealltwriaeth ynghylch 

pam eu bod yn derbyn gofal gan rywun heblaw am eu teuluoedd o'i gymharu â 
93.4% yn y chwarter blaenorol. 

 
• Nododd 2 (4.4%) adolygiad ar gyfer un teulu o blant fod angen gwneud mwy o 

waith gyda'r plentyn/person ifanc. 
 
 
16. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal (fel y bo'n briodol o ran eu hoedran 

a'u crebwyll) a oedd yn deall eu Cynlluniau Gofal a Chymorth. 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 39 o blant/pobl ifanc 
oherwydd barnwyd nad oedd 24 o'r plant/pobl ifanc yn ddigon hen nac yn meddu ar 
ddigon o grebwyll, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 
 

• Roedd 36 (92.3%) yn y grŵp hwn yn dangos dealltwriaeth o'r hyn a oedd yn 
eu Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6). 
 

• Nododd 3 (7.7%) adolygiad fod angen rhannu hwn gyda'r plant/pobl ifanc. 
 

 
17. Mesur Cenedlaethol 33: Nifer a chanran yr achosion o symud plant sy'n derbyn 

gofal. 
 

• Mewn 12 (19.0%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal cofnodwyd bod y 
plentyn/person ifanc wedi symud lleoliad yn ystod y chwarter hwn o'i gymharu â 
(25.4%) yn y chwarter blaenorol. 

 
Dyma oedd y rhesymau dros newid y lleoliadau: 

 
 Cafodd 1 person ifanc ei ryddhau o'r ysbyty i leoliad gofal maeth. 
 Roedd 1 person ifanc wedi symud tair gwaith oherwydd tor-berthynas. 
 Ar gyfer person ifanc arall roedd anawsterau yn y lleoliad a cheisiwyd lleoliad 

arall. 
 Nid oedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn yn diwallu anghenion 1 plentyn; felly 

nodwyd Lleoliad Rhiant a Phlant arall er mwyn i'r asesiad allu parhau. 
 Symudodd 1 person ifanc er mwyn bod yn agosach at ei deulu estynedig. 
 Yn achos person ifanc arall symudodd er mwyn bod yn agosach at 

gyfleusterau a allai ddiwallu ei anghenion diwylliannol a chrefyddol yn well. 
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 Symudodd 1 person ifanc arall i lety cymeradwy o leoliad heb ei reoleiddio. 
 Yn achos 1 person ifanc nodwyd bod rhybudd wedi ei roi gan ei leoliad ac 

wedi hynny symudodd y person ifanc i leoliad mwy priodol a allai ddiwallu ei 
anghenion yn well. 

 Roedd cynlluniau i 1 person ifanc symud o ofal maeth i leoliad preswyl. 
 Nododd adolygiad ar gyfer teulu o blant fod 2 o'r bobl ifanc wedi symud lleoliad 

oherwydd addasrwydd ac argaeledd, a bod plentyn arall wedi symud lleoliad 
oherwydd addasrwydd, argaeledd a pharu lleoliad. 

 
18.  Nifer a chanran y cynlluniau lleoli (gan gynnwys darpariaeth addysg ac iechyd) 

yr aseswyd eu bod yn bodloni anghenion plant sy'n derbyn gofal. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 92.1% 
 
• Cofnodwyd bod 58 (92.1%) o gynlluniau lleoli/gofal a chymorth yn bodloni 

anghenion y plant/pobl ifanc o'i gymharu â 95.2% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cofnododd 5 (7.9%) adolygiad nad oedd y lleoliad/gofal a chymorth yn bodloni 
anghenion y plentyn/person ifanc.  Y rhesymau a gofnodwyd oedd: - 

 
 Cofnododd 4 adolygiad mai'r rheswm am hyn oedd oherwydd bod y person 

ifanc mewn lleoliad heb ei reoleiddio. 
 Nododd 1 adolygiad pellach fod y lleoliad yn un byrdymor dim ond nes y deuir 

o hyd i leoliad parhaol. 
 
 
19. Nifer a chanran y pryderon diogelu a nodwyd mewn perthynas â phlant sy'n derbyn 

gofal yn ystod y chwarter hwn. 
 

• Mewn 5 (7.9%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal nodwyd pryderon diogelu ar 
gyfer y person ifanc; cadarnhawyd bod y pryderon yn cael sylw. 

 
 

20. Nifer y plant sy'n derbyn gofal a enwir ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
 

• Nodwyd mewn 9 (14.3%) adolygiad bod y person ifanc wedi'i enwi ar y Gofrestr 
Amddiffyn plant. 

 

21. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd Asesiadau Iechyd yn unol 
â'r gofynion statudol. 
 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 88.9% 

 
• Roedd gan 56 (88.9%) o'r plant/pobl Ifanc sy'n derbyn gofal asesiad iechyd 

cyfredol adeg eu hadolygiad o'i gymharu â 97.6% yn y chwarter blaenorol. 
 
• Nid oedd gan 7 (11.1%) o'r plant/pobl ifanc sy'n derbyn gofal asesiad iechyd 

cyfredol adeg eu hadolygiad, fodd bynnag cadarnhawyd bod y rhain wedi'u 
sefydlu bellach. 
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22. Canran y plant a oedd wedi cofrestru gyda deintydd o fewn 20 diwrnod gwaith 
ar ôl dechrau derbyn gofal 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 42.9% 

 
Wedi cofrestru gyda deintydd 

 
Mae'r data ar gyfer cofrestru plant/pobl ifanc gyda deintydd o fewn 20 diwrnod 
gwaith ar ôl iddynt ddechrau derbyn gofal yn ymwneud â 7 plentyn/person ifanc. 

 
• Mewn 3 (42.9%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn/person ifanc wedi cofrestru 

gyda deintydd o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl dechrau derbyn gofal. 
 

• Mewn 4 (57.1%) adolygiad nodwyd bod y plentyn/person ifanc heb gofrestru eto 
gyda deintydd. 

 
********** 

 
Wedi cofrestru gyda deintydd 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 50 o blant/pobl 
ifanc oherwydd diystyriwyd 13 plentyn/person ifanc a oedd yn cael eu hadolygiad 
plant sy'n derbyn gofal cyntaf o'r ffigurau uchod er mwyn bodloni gofynion y Mesur 
Cenedlaethol. 

 
• Roedd 43 (86.0%) o blant a phobl ifanc wedi cofrestru gyda deintydd.  Mae hyn 

yn cymharu â 97.4% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Roedd angen i 7 (14.0%) plentyn/person ifanc gofrestru gyda deintydd. 
 

 
Sylwadau: Mae rhai o'r plant hyn y tu allan i'r Sir ac mae rhai o dan 1 oed. 
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23. Mesur Cenedlaethol 30: Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal oedd wedi 

cael eu gweld gan ddeintydd o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn gofal. 
 

Wedi cael ei weld gan ddeintydd 
 
Mae'r data ar gyfer cael ei weld gan ddeintydd o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn 
gofal yn ymwneud â 5 plentyn. 
 
• Cofnodwyd mewn 2 adolygiad (40.0%) bod y plentyn/person ifanc wedi cael ei 

weld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn gofal. 
 

• Cofnodwyd mewn 3 adolygiad (60.0%) nad oedd y plentyn/person ifanc wedi 
cael ei weld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis ar ôl dechrau derbyn gofal. 

 
********** 

Wedi cael ei weld gan ddeintydd 
 
Targed a bennwyd 90% – Yr hyn a gyflawnwyd 71.4% 
 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 42 o blant/pobl 
ifanc gan fod 21 o blant/pobl ifanc yn iau na 2 oed a/neu'n cael eu hadolygiad o blant 
sy'n derbyn gofal cyntaf, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau uchod er mwyn bodloni 
gofynion y Mesur Cenedlaethol. 

 
• Cofnodwyd bod 30 (71.4%) o blant a phobl ifanc wedi gweld deintydd yn y 12 mis 

blaenorol o'i gymharu â 69.9% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cofnodwyd nad oedd 12 (28.6%) o blant a phobl ifanc wedi gweld deintydd. 
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24. Mesur Cenedlaethol 31: Canran y plant sy'n derbyn gofal a oedd wedi cofrestru 
gyda Meddyg Teulu o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl dechrau yn y lleoliad. 

 
 

• Mewn 23 (92.0%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn wedi cofrestru gyda 
darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl 
dechrau derbyn gofal. 

 
• Mewn 2 (8.0%) adolygiad cofnodwyd bod y cam gweithredu hwn yn parhau heb ei 

gwblhau; roedd yr adolygiadau hyn ar gyfer yr un plentyn a gafodd ei adolygu 
dwywaith yn ystod y chwarter. 

 
 
25. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a oedd wedi cofrestru gyda meddyg 

teulu. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 
 

• Roedd 63 (100.0%) o blant a phobl ifanc wedi cofrestru gyda meddyg teulu o'i 
gymharu â 98.8% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Roedd 52 (83.9%) o blant wedi cael eu holl frechiadau angenrheidiol. 
 
• Roedd 10 (16.1%) o blant yn hwyr yn cael eu brechiadau. Mae 3 o'r bobl ifanc hyn 

yn Blant ar eu Pen eu Hunain sy'n Ceisio Lloches a chynigir rhaglen garlam iddynt 
gan fod ganddynt hanes blaenorol anghyflawn o frechu. 

 
Cafodd 1 adolygiad ei ddiystyru o'r ffigurau oherwydd roedd y rhiant yn gwrthod 
caniatáu i'r plentyn gael ei frechu. 
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26. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal yr aseswyd eu bod angen cymorth 
gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a gafodd eu 
hatgyfeirio ac a dderbyniodd asesiad/gwasanaeth. 

 
Targed: 50% 

 
Perfformiad Gwirioneddol 

 
• Mewn 5 (7.9%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn/person ifanc wedi'i atgyfeirio 

i CAMHS, a chadarnhawyd mewn 3 adolygiad fod yr atgyfeiriad wedi cael ei 
dderbyn ar gyfer y plentyn/person ifanc. 
 

• Mewn 55 (87.3%) o adolygiadau cofnodwyd bod iechyd meddwl/emosiynol y 
plant/pobl ifanc wedi'i ystyried yn yr Asesiad Iechyd a/neu wrth drafod yn y 
cyfarfod. 
 

• Mewn 8 (12.7%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y problemau iechyd meddwl 
wedi cael eu hystyried.  Roedd 6 o'r adolygiadau hyn ar gyfer babanod. 
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27. Natur y ddarpariaeth addysg: 
 

Yn ystod y chwarter hwn roedd y plant a'r bobl ifanc a adolygwyd yn y ddarpariaeth 
addysg ganlynol: 
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Darpariaeth Addysg 
 

Plant cyn-ysgol 12 
Disgyblion ysgol gynradd 29 
Disgyblion ysgol uwchradd 10 
Uned Cyfeirio Disgyblion (PRU) 1 
Prosiectau eraill – Lleoliad Gwaith Arbenigol 2 
Coleg 3 
Heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET) 4 
Addysg heblaw yn yr ysgol 2 
Colli addysg  
Preswyl  
Wedi gadael yr ysgol  
Tiwtora  
Addysg Ddewisol yn y Cartref  
Cyflogedig  
Cyfanswm 63 
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28. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal oedran ysgol oedd â Chynllun Addysg 

Personol o fewn 20 diwrnod ysgol ar ôl dechrau derbyn gofal neu ar ôl dechrau 
mewn ysgol newydd. 

 
Targed a bennwyd 70% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 38 o blant/pobl 
ifanc oedran statudol i ddechrau'r ysgol ac felly'n gymwys i gael Cynllun Addysg 
Personol. 
 
• Roedd gan 37 (97.4%) o blant a phobl ifanc oedran statudol i ddechrau ysgol 

Gynllun Addysg Personol cyfredol. 
 

 Mewn 12 (92.3%) adolygiad cofnodwyd bod y Cynllun Addysg Personol 
wedi'i gwblhau o fewn 20 diwrnod ysgol o fod yn blentyn sy'n derbyn gofal 
neu 20 diwrnod gwaith ar ôl newid ysgol yn unol â'r gofynion.  Mewn 1 
(7.7%) adolygiad cofnodwyd bod oedi gyda'r Cynllun Addysg Personol 
ond cafodd ei gwblhau wedi hynny. 
 

 Mewn 25 (100.0%) adolygiad cofnodwyd bod gan y person ifanc Gynllun 
Addysg Personol cyfredol. 

 
*** 

• Roedd gan 11 (27.5%) o blant a phobl ifanc a oedd yn mynd i'r ysgol/coleg 
anghenion dysgu ychwanegol cydnabyddedig. 

 
*** 

 
• Mewn 20 (47.6%) adolygiad daethpwyd i'r casgliad bod y plant/pobl ifanc a oedd 

yn mynd i'r ysgol/coleg yn tangyflawni o ran eu haddysg.  Ym mhob un o'r 20 
(100.0%) adolygiad cofnodwyd bod y bobl ifanc yn cael cymorth. 

 
*** 

 
• Mewn 8 (80.0%) adolygiad nodwyd bod y ddarpariaeth addysg wedi'i sefydlu ar 

ddechrau'r lleoliad. 
 

• Mewn 2 (20.0%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y ddarpariaeth addysg wedi'i 
sefydlu ar ddechrau'r lleoliad. 

 
*** 

 
• Mewn 2 (5.3%) adolygiad cofnodwyd y bu cyfnod pan oedd y plentyn/person ifanc 

heb fod mewn addysg am gyfnod tra ei fod aros am le mewn ysgol 
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29. Mesur Cenedlaethol 32: Canran y plant sy'n derbyn gofal sydd wedi symud i 
ysgol arall, ac eithrio trefniadau pontio 
 
Targed a bennwyd 0% – Yr hyn a gyflawnwyd 5.3% 
• Mewn 2 (5.3%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn/person ifanc wedi symud i 

ysgol arall ac nad oedd yn symud yn dilyn pontio, o'i gymharu ag 1.7% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
 
30. Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd eu gwahardd o'r ysgol 
 

Targed a bennwyd 12% gwaharddiad dros dro – Yr hyn a gyflawnwyd 0.0% 
Targed a bennwyd 1% gwaharddiad parhaol – Yr hyn a gyflawnwyd 0.0% 

 
• Mewn 0 adolygiad (0.0%) adroddwyd bod y person ifanc wedi'i wahardd o'r 

ysgol dros dro yn ystod y cyfnod adolygu. Mae hyn yn cymharu ag 1.7% yn y 
chwarter blaenorol. 

 
• Ni adroddwyd mewn unrhyw adolygiad (0.0%) bod y person ifanc wedi'i 

wahardd yn barhaol o'r ysgol, sy'n gyson â'r chwarter blaenorol. 
 

Dyma'r gwaharddiadau yn ystod y chwarter hwn:- 
 
2 sesiwn – 1 diwrnod 
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ADRAN TRI 
 

YMGYNGHORI A CHYFRANOGI 
 
1. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant sy'n derbyn gofal a oedd 

yn ddigon hen ac yn meddu ar ddigon o grebwyll fel bod Gweithiwr 
Cymdeithasol wedi gallu ymgynghori â hwy neu roeddent yn bresennol yn eu 
cyfarfod adolygu 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 45 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 18 adolygiad nad oedd y plant/pobl ifanc yn ddigon hen 
nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i fod yn rhan o'r broses ymgynghori, er bod 2 o'r 
rhain wedi bod yn bresennol yn eu hadolygiad. 
 
• Cofnodwyd mewn 45 (100.0%) adolygiad fod ymgynghori wedi digwydd. 

 
Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Roedd 18 plentyn/person ifanc yn bresennol yn eu cyfarfod adolygu ar Teams. 
Roedd 27 plentyn/person ifanc wedi cwblhau papurau ymgynghori a/neu roedd 
gweithwyr proffesiynol, rhieni, gofalwyr neu eiriolwyr wedi'u cynrychioli yno. 
 

• Roedd gan y Swyddog Adolygu Annibynnol gysylltiad uniongyrchol â 
2 blentyn/person ifanc yn ystod y cyfnod adolygu y tu allan i'r cyfarfod adolygu. 

 
 

2. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a oedd yn gwybod am eu 
hawl i gael Gwasanaeth Eirioli/Cynllun Ymwelydd Annibynnol 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 89.6% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 48 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 15 adolygiad nad oedd y plant/pobl ifanc a adolygwyd 
yn ddigon hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i gael gwybod am eu hawl i gael 
Eiriolwr/Cynllun Ymwelydd Annibynnol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 

 
• Hysbyswyd 43 (89.6%) o blant/pobl ifanc am eu hawl i gael Eiriolwr/Cynllun 

Ymwelydd Annibynnol. 
 

Yn ystod y cyfnod clo COVID 19, byddai'r gwasanaeth eiriolaeth yn cael ei wahodd 
i'r holl adolygiadau plant sy'n derbyn gofal a oedd yn cael eu cynnal yn rhithiol a 
byddai'r eiriolwyr yn mynychu'r cyfarfodydd. Fodd bynnag, yn ystod y chwarter hwn, 
oherwydd bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'r gwasanaeth eiriolaeth bellach yn 
gallu cynnal mwy o ymweliadau wyneb yn wyneb â phlant/pobl ifanc, ac felly nid ydynt 
bob amser yn gallu mynychu pob adolygiad o blant sy'n derbyn gofal. Fodd bynnag, 
lle bernir ei bod yn briodol iddynt wneud hynny, byddant yn mynychu. 
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3. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a gafodd wybod am y 
drefn gwyno 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 37 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 26 adolygiad nad oedd y plentyn/person ifanc yn ddigon 
hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll, felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 
 
• Roedd 37 (100.0%) o blant/pobl ifanc yn gwybod am y drefn gwyno sy'n debyg i'r 

chwarter blaenorol. 
 
 

4. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y rhieni y bu i'r Gweithiwr 
Cymdeithasol ymgynghori â hwy cyn yr adolygiad neu a fu'n bresennol yn y 
cyfarfod adolygu 

 
Targed a bennwyd 80% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 57 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 6 adolygiad nad oedd y rhieni yn rhan o'r broses adolygu 
statudol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigurau. 
  
• Cwblhaodd 57 (100.0%) o rieni bapurau ymgynghori neu roeddent wedi cwrdd 

neu siarad â'r Swyddog Adolygu Annibynnol cyn a/neu ar ôl y cyfarfod adolygu, 
a/neu roeddent wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod adolygu eu hunain, a/neu 
roedd gweithwyr proffesiynol wedi'u cynrychioli yno. 

 
Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Cafodd papurau ymgynghori eu hanfon ar gyfer pob un o'r 57 adolygiad. 
Mewn 35 adolygiad cadarnhawyd bod y rhieni'n bresennol neu eu bod wedi siarad 
â'r Swyddog Adolygu Annibynnol dros y ffôn cyn a/neu ar ôl yr adolygiad. 
 
 

5. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y gofalwyr maeth y bu i'r 
Gweithiwr Cymdeithasol ymgynghori â hwy neu a fu'n bresennol yng 
nghyfarfod adolygu'r plentyn 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 55 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 8 adolygiad bod y plentyn wedi'i leoli â rhiant neu roedd 
yn byw'n annibynnol, felly diystyriwyd yr adolygiadau hyn yn y ffigurau. 
 
• Cwblhaodd 56 (100.0%) o ofalwyr maeth bapurau ymgynghori a/neu buont yn 

bresennol yn yr adolygiadau yn ystod y cyfnod hwn. 
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6. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Cynrychiolwyr Iechyd a fu'n 
bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad. 

 
Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 87.3% 

 
• Mewn 55 (87.3%) adolygiad cadarnhawyd bod gwybodaeth am iechyd ar gael ar 

gyfer y cyfarfod. 
 

• Mewn 8 (12.7%) adolygiad adroddwyd nad oedd gwybodaeth am iechyd ar gael 
ar gyfer y cyfarfod. 

 
Sylwadau: Pan fydd y person ifanc yn cael ei leoli y tu allan i'r ardal mae angen 
anfon y gwahoddiad iechyd at y tîm iechyd lletyol, ac rydym yn parhau i geisio 
gwella'r wybodaeth a dderbynnir. 
 

 
 
7. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y cynrychiolwyr ysgol a fu'n 

bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 90.5% 
 

• Mewn 38 (90.5%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal roedd rhywun o'r ysgol yn 
bresennol neu wedi darparu adroddiad ysgrifenedig o'i gymharu â 98.4% yn y 
chwarter blaenorol. 
 

 
8. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y dogfennau adolygiad o blant 

sy'n derbyn gofal a gwblhaodd y Gweithiwr Cymdeithasol cyn yr adolygiad. 
 

Targed a bennwyd 100% – Yr hyn a gyflawnwyd 68.3% 
 

• Mewn 43 (68.3%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal cadarnhawyd bod y 
gweithiwr cymdeithasol wedi cwblhau'r ddogfen adolygu cyn y cyfarfod adolygu, 
o'i gymharu â 77.1% yn y chwarter blaenorol. 

 
• Mewn 20 (31.7%) adolygiad o blant sy'n derbyn gofal cadarnhawyd nad oedd y 

ddogfen adolygu wedi'i chwblhau gan y gweithiwr cymdeithasol cyn yr adolygiad. 
 
Sylwadau: Mae'r capasiti staffio wedi cael effaith ar ddogfennau'n cael eu cwblhau 
gan weithwyr cymdeithasol cyn adolygiadau yn y chwarter hwn. 
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ADRAN PEDWAR: 
PROTOCOL DATRYS PROBLEMAU 

 
Ni weithredodd y Swyddog Adolygu Annibynnol y Protocol Datrys Problemau ar gyfer 
unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Er y nodwyd nad oedd adolygiadau canol cyfnod yn cael eu cynnal, lle bo angen, roedd y 
Swyddog Adolygu Annibynnol yn dwyn adolygiadau ymlaen pan oedd pryderon. 
 

ADRAN PUMP 
 

GWERTHUSO 
 

Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN CHWECH 
 

CYNLLUNIAU LLWYBR 
 

Ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed nad ydynt yn blant sy'n derbyn gofal/pobl ifanc dros 
18 oed sydd wedi gadael gofal 

 
Cynhaliwyd 33 Adolygiad o Gynlluniau Llwybr yn ystod y chwarter hwn. 

 
1 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr a 

gynhaliwyd o fewn y terfynau amser 
 

• Cynhaliwyd 24 (72.7%) o Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr o fewn y terfynau 
amser o'i gymharu â 76.9% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Cynhaliwyd 9 (27.3%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybr y tu allan i'r terfynau amser.  
Roedd y rhesymau a gofnodwyd fel a ganlyn: 
 
 Aildrefnwyd 4 adolygiad oherwydd argaeledd y person ifanc. 
 Cafodd 5 adolygiad pellach eu hoedi er mwyn i weithwyr proffesiynol fod yn 

bresennol. 
 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc ag Ymgynghorydd 
Personol/Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
• Ym mhob un o'r 33 (100%) adolygiad nodwyd bod gan yr holl bobl ifanc 

Ymgynghorydd Personol a/neu Weithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
 
3 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cofnodion o'r Adolygiad o Gynlluniau 

Llwybr a oedd wedi'u cwblhau erbyn y cyfarfod 
 

• Roedd y Cofnod Adolygu wedi'i gwblhau ar gyfer 23 (69.7%) o Adolygiadau 
Cynlluniau Llwybr o'i gymharu ag 84.6% yn y chwarter blaenorol. 
 

• Mewn 10 (30.3%) adolygiad adroddwyd nad oedd y Cofnod o'r Adolygiad wedi'i 
gwblhau adeg yr adolygiad. 
 

 

4 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer 
y cyfarfod adolygu 

 
• Cadarnhaodd bob un o'r 33 (100.0%) adolygiad fod barn y plentyn/person ifanc 

wedi cael ei chynrychioli yn yr adolygiad a/neu ei fod wedi yn bresennol yn yr 
adolygiad. 
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5 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc a oedd yn bresennol yn eu 
cyfarfod adolygu 

 
• Mewn 15 (45.5%) adolygiad cofnodwyd y bu'r person ifanc yn bresennol yn y 

cyfarfod adolygu. 
 

• Mewn 18 (54.5%) adolygiad cofnodwyd na fu'r person ifanc yn bresennol yn yr 
adolygiad. 

 
 

6 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr oedd yn bodloni 
anghenion y person ifanc  

 
• Mewn 27 (81.8%) adolygiad cadarnhawyd bod y Cynllun Llwybr yn bodloni 

anghenion y person ifanc. 
 

• Mewn 5 (15.2%) adolygiad cofnodwyd nad oedd y Cynllun Llwybr yn bodloni 
anghenion y person ifanc; roedd y rhesymau a gofnodwyd fel a ganlyn:- 

 
• Ar gyfer 4 person ifanc roedd angen diweddaru'r Cynllun Llwybr er mwyn 

adlewyrchu sefyllfa bresennol y person ifanc. 
• Ar gyfer person ifanc arall nodwyd bod y sefyllfa llety yn fregus. 

 
• Nodwyd ar gyfer 1 (3.0%) adolygiad pellach nad oedd unrhyw Ddogfen Adolygu 

Cynllun Llwybr wedi'i chwblhau ac ni chafwyd mewnbwn gan y person ifanc, felly 
ni wyddys a oedd y Cynllun Llwybr yn diwallu anghenion y person ifanc. 

 
 

7 Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr a ddiweddarwyd cyn 
gadael gofal/troi'n 18 oed 

 
• Adroddodd 1 (100.0%) Adolygiad o Gynlluniau Llwybr fod y Cynllun Llwybr wedi'i 

ddiweddaru cyn i'r person ifanc adael gofal/troi'n ddeunaw oed. 
 

8 Gwerthuso – Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN SAITH 
 

GOFAL SEIBIANT BYR RHEOLAIDD 
 

Cynhaliwyd 1 Adolygiad o Ofal Seibiant Byr Rheolaidd yn ystod y chwarter hwn. 
 
1 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau o Ofal Seibiant Byr 

Rheolaidd a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser statudol 
 

• Cynhaliwyd yr adolygiad hwn o fewn y terfynau amser. 
 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran yr ymweliadau statudol â phlant mewn 
lleoliadau Gofal Seibiant Byr Rheolaidd a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser 
gofynnol 

 
• Cofnodwyd bod yr ymweliadau statudol wedi'u cynnal. 

 
 

3 Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy/a 
fynychodd y cyfarfod adolygu 

 
• Cafodd y person ifanc ei gynrychioli/roedd y person ifanc wedi mynychu'r cyfarfod 

adolygu. 
 

 
4 Dangosydd Perfformiad: Canran y rhieni yr ymgynghorwyd â hwy ar gyfer y 

Cyfarfod Adolygu 
 

• Dogfennwyd bod y rhiant wedi mynychu/wedi'i gynrychioli yn y cyfarfod adolygu. 
 
 

5 Dangosydd Perfformiad: Canran y gofalwyr maeth yr ymgynghorwyd â hwy ar 
gyfer y cyfarfod adolygu 

 
• Cadarnhawyd bod y gofalwyr wedi mynychu/wedi'u cynrychioli yn yr adolygiad. 

 
*** 
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ADRAN WYTH 
 

SEIBIANNAU BYR 
 

Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau o seibiannau byr yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 

*** 
 

ADRAN NAW 
 

ADOLYGIADAU O OFALWYR MAETH 
 

Ni chynhaliwyd unrhyw adolygiadau o ofalwyr maeth gan y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol yn ystod y cyfnod dan sylw. Mae Adolygiadau o Ofalwyr Maeth yn cael eu 
cynnal ar hyn o bryd trwy broses wahanol, yn annibynnol ar y Gwasanaeth Adolygu 

Annibynnol. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R:  
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  

DYDDIAD:  
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD:  drwy Zoom 
 

TEITL:  
 

Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 Chwaraeon Cymru 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD:    Rhoi gwybod i’r aelodau am y prif ganfyddiadau ar gyfer 
Ceredigion o Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 Chwaraeon 
Cymru.  

 
Y RHESWM Y MAE 
CRAFFU WEDI GOFYN AM 
Y WYBODAETH:   
 

  
 
 
Ar gais Swyddogion  

CEFNDIR:   
 
Mae Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru yn rhoi cipolwg ar lefelau gweithgarwch a 
llesiant pobl ifanc yng Nghymru. Mae’r arolwg yn rhoi gwybodaeth i awdurdodau lleol a’r 
sector am lefelau cyfranogi, ymddygiad ac agweddau pobl ifanc yng Nghymru.  
 
Eleni, roedd yr arolwg yn bwysicach nag erioed gan ei fod yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar 
effaith pandemig Covid-19 ar arferion gweithgarwch pobl ifanc. Cafodd yr arolwg ei gynnal 
cyn hyn yn 2013, 2015 a 2018 gan roi data ynghylch tueddiadau ar gyfer rhai mesurau, a 
cheir tabl sy’n rhoi data o’r 4 arolwg blaenorol yn yr atodiadau. 
 
Gellir gweld copïau o Adroddiadau Sir Ceredigion o 2018 a 2022 yn llawn yn yr Atodiadau. 
 
Eleni, cyfranogodd 116,038 o ddisgyblion o fwy na 1,000 o ysgolion yng Nghymru, a 
chyfrannodd Ceredigion 2,762 o’r ymatebion hynny (1,288 Cynradd a 1,373 Uwchradd).  
 
Mae Chwaraeon Cymru yn darparu adroddiadau ysgolion a sir o’r canfyddiadau sydd wedi’u 
strwythuro o amgylch y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru - ‘cenedl actif, lle gall 
pawb fwynhau chwaraeon a gweithgarwch corfforol am oes.  
 
Dosberthir y canlyniadau yn 4 prif adran, sef: 

1. Cenedl Actif 
2. Pawb 
3. Gydol Oes  
4. Mwynhad  

 
Mae rhai o’r prif ganfyddiadau o bob adran yn adroddiad Sir Ceredigion 2022 
fel a ganlyn: 
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Cenedl Actif: 

1. Yng Ngheredigion, cymerodd 40% o blant ran mewn chwaraeon y tu allan i’r 
cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos.   Mae hyn yn cymharu â 40% ledled 
Canolbarth Cymru (Powys a Cheredigion) a 39% ledled Cymru.  
 

2. Nododd 67% o blant yng Ngheredigion eu bod wedi cymryd rhan mewn 
chwaraeon o leiaf unwaith yr wythnos o gymharu â 67% ledled Canolbarth 
Cymru a 64% ledled Cymru.    

 
3. Cymerodd 42% o ddisgyblion yng Ngheredigion ran mewn chwaraeon 

allgyrsiol (h.y. amser cinio neu glwb ar ôl ysgol) yn rheolaidd (o leiaf unwaith 
yr wythnos) ym mlwyddyn ysgol 2021/22 o gymharu â 41% ledled Canolbarth 
Cymru a 40% ledled Cymru.   
 

4. Cymerodd 59% o ddisgyblion ran mewn chwaraeon mewn clwb cymunedol o 
leiaf unwaith yr wythnos o gymharu â 59% ledled Canolbarth Cymru a 56% 
ledled Cymru.    
 

5. Nododd 58% o ddisgyblion yng Ngheredigion hefyd eu bod yn aelodau o 
glwb chwaraeon o gymharu â 59% ledled Canolbarth Cymru a 54% ledled Cymru.  

 
6. Darpariaeth Addysg Gorfforol: Mae Chwaraeon Cymru eisoes wedi argymell bod 

ysgolion yn cynnig 120 munud o Addysg Gorfforol i ddisgyblion bob wythnos. Yng 
Ngheredigion, cynigiwyd 113 munud ar gyfartaledd i ddisgyblion ysgolion 
cynradd, a chynigiwyd 102 munud ar gyfartaledd i ddisgyblion ysgolion 
uwchradd.  O gymharu, roedd cyfartaledd o 93 munud yn cael eu cynnig i 
ddisgyblion ysgolion Cynradd ledled Cymru, a 93 munud ar gyfartaledd i 
ddisgyblion ysgolion Uwchradd ledled Cymru.  
 

7. Chwaraeon: Yng Ngheredigion, y chwaraeon yr oedd y rhan fwyaf o ferched 
yn cymryd rhan ynddo oedd Rhedeg neu Loncian a phêl-droed oedd y 
chwaraeon yr oedd y rhan fwyaf o fechgyn yn cymryd rhan ynddo.  

Pawb 
8. Rhywedd: Yn hanesyddol, bu bwlch mewn cyfranogiad chwaraeon ledled Cymru, 

gyda merched yn adrodd yn gyson am lai o gyfranogiad mewn chwaraeon na’u 
cymheiriaid gwrywaidd. Hefyd, mae disgyblion nad ydynt yn uniaethu fel dyn neu 
fenyw yng Nghymru yn nodi eu bod yn cyfranogi hyd yn oed yn llai aml mewn 
chwaraeon. Yng Ngheredigion, cyfranogodd 45% o fechgyn mewn chwaraeon 
trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â 
37% o ferched.  Yn y cyfamser yng Nghanolbarth Cymru, cyfranogodd 42% o 
fechgyn a 38% o ferched mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos.  
 

9. Anabledd neu Amhariad: Gwelwyd bwlch sy’n lleihau yng nghyfranogiad chwaraeon 
unigolion ag anabledd neu amhariad a’r rhai heb anabledd neu amhariad. Yng 
Ngheredigion, cyfranogodd 35% o ddisgyblion ag anabledd neu amhariad mewn 
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chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos o 
gymharu â 41% o ddisgyblion heb anabledd neu amhariad. O gymharu, 
cyfranogodd 33% o ddisgyblion ag anabledd neu amhariad mewn chwaraeon trefnus y 
tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos ledled Canolbarth Cymru, a 35% 
ledled Cymru.  

 
10. Y Gymraeg: Gellir defnyddio chwaraeon i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.  

Cyfranogodd 46% o’r rhai sy’n siarad Cymraeg yng Nghanolbarth Cymru mewn 
chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos o 
gymharu â dim ond 33% o’r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg. O’r rhai sy’n siarad 
Cymraeg, mae 25% yn derbyn hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i’r 
ysgol.  

 
11. Amddifadedd Economaidd-Gymdeithasol: Gwelodd pandemig COVID-19 nifer o 

anghydraddoldebau cymdeithasol yn cael eu dwysáu gan gynnwys y rheiny a oedd yn 
effeithio ar chwaraeon. Mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio Cinio Ysgol am Ddim 
(PYaDd) fel mesur o amddifadedd economaidd-gymdeithasol, gyda PYaDd1 yn cyfrif 
am y lleiaf a PYaDd4 yn cyfrif am y mwyaf difreintiedig.  Cyfranogodd 44% o 
ddisgyblion PYaDd1 yng Ngheredigion mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r 
cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â 18% yn PYaDd4. Yn y 
cyfamser, cyfranogodd 47% o ddisgyblion PYaDd1 a 32% o PYaDd4 o ddisgyblion 
yng Nghymru mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr 
wythnos.  

 
Gydol Oes 

12. Ffordd o Fyw Iach: Mae’r cwricwlwm ysgol newydd i Gymru yn pwysleisio bod 
‘datblygu iechyd a lles corfforol yn dod â manteision gydol oes’. Mae 58% o 
ddisgyblion yng Ngheredigion yn credu bod gwersi AG a chwaraeon yn eu helpu 
‘yn fawr’ i gael ffordd o fyw iach, o gymharu â 50% yng Nghanolbarth Cymru a 51% 
ledled Cymru.    
 

13. Yng Ngheredigion, cyfranogodd 40% o ddisgyblion ym mlynyddoedd 5-6 mewn 
chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos o 
gymharu â 42% o ddisgyblion ym mlynyddoedd 7-9 a 43% o ddisgyblion ym 
mlynyddoedd 10-11, yn y drefn honno.  

 
 
14. Galw Cudd: Un ffordd y gallwn ymateb i anghenion yw drwy weithredu ar alw cudd. 

Galw cudd yw pan fydd disgyblion yn dweud yr hoffent wneud mwy o gamp 
benodol. Yng Ngheredigion, roedd y galw mwyaf ymhlith merched am nofio 
a’r galw mwyaf ymhlith bechgyn am bêl-droed. O’r disgyblion a ymatebodd i’r 
arolwg yng Ngheredigion, hoffai 96% o ddisgyblion wneud mwy o chwaraeon o 
gymharu â 95% ledled Canolbarth Cymru a 93% ledled Cymru.  

 
Mwynhad 

15. Yng Ngheredigion yn 2022, roedd 61% o ddisgyblion yn mwynhau AG ‘yn 
fawr’ o gymharu â 59% yng Nghanolbarth Cymru a 57% ledled Cymru. Yn y 
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cyfamser, roedd 45% o ddisgyblion yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol ‘yn 
fawr’ yng Ngheredigion yn 2022.  O gymharu, roedd 43% o ddisgyblion yng 
Nghanolbarth Cymru a 40% o ddisgyblion ledled Cymru yn mwynhau chwaraeon 
allgyrsiol ‘yn fawr’.  

 
16. Roedd 49% a 61% o ddisgyblion yng Ngheredigion yn mwynhau clybiau 

cymunedol a chwaraeon anffurfiol ‘yn fawr’, yn y drefn honno. Yn y cyfamser, 
roedd 49% yng Nghanolbarth Cymru a 47% ledled Cymru yn mwynhau chwaraeon 
clybiau cymunedol ‘yn fawr’, a 60% yng Nghanolbarth Cymru a 57% ledled Cymru 
yn mwynhau chwaraeon anffurfiol ‘yn fawr’.  

 
17. Hyder: Mae hyder pobl ifanc i gymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon newydd yn 

cael effaith fawr ar eu cyfranogiad mewn chwaraeon. Dangosodd Arolwg 
Chwaraeon Cymru 2018 bod disgyblion sy’n hyderus iawn wrth roi cynnig ar 
weithgarwch newydd ddwywaith yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon 
deirgwaith neu fwy yr wythnos. Yng Ngheredigion, teimlai 74% o ddisgyblion 
naill ai’n eithaf hyderus neu hyderus iawn wrth roi cynnig ar chwaraeon 
newydd o gymharu â 72% yng Nghanolbarth Cymru a 69% ledled Cymru.  

 
Casgliadau: 
 
1. Yn gyffredinol, mae canran lefelau cyfranogiad pobl ifanc yng Ngheredigion 

gyfwerth â lefelau rhanbarthol (Canolbarth Cymru) a rhai cenedlaethol, neu 
ychydig yn uwch na nhw. 
 

2. Bu ychydig o effaith negyddol sylweddol yn genedlaethol ar bob dangosydd 
perfformiad ers 2018. Cynyddodd lefelau gweithgarwch corfforol yn gyson o 2011 i 
2015 ac eto yn 2018. Ers 2018, mae nifer o ddangosyddion wedi gostwng o 10% 
neu fwy yng Ngheredigion ac yn genedlaethol. Priodolwyd hyn gan Chwaraeon 
Cymru i bandemig Covid-19. 
 

3. Mae patrymau tebyg yn arolygon 2011, 2015 a 2018 o ran cyfranogiad yn ôl 
rhywedd gyda bechgyn yn gyffredinol ychydig yn fwy actif na merched.   
 

4. Mae cyfranogiad mewn Clwb Cymunedol yn parhau’n gryf gyda chyfranogiad 
mewn clwb cymunedol ac aelodaeth o glwb cymunedol yn uwch nag ar lefel 
ranbarthol a chenedlaethol. 
 

5. Mae patrymau tebyg yn arolwg 2011, 2015 a 2018 o ran y math o chwaraeon, 
gyda chwaraeon/loncian, pêl-droed, nofio, seiclo, pêl-fasged a dawns yn 
boblogaidd. 
 

6. Mae dealltwriaeth dda bod manteision yn dod i iechyd a lles yn yr hirdymor drwy 
fod yn actif, ac mae hyn wedi para ers 2018.  
 

7. Mae’r disgyblion hynny yng nghategori PYaDd4 yn llai tebygol o fod yn actif na’r 
rhai yng nghategori PYaDd1. Mae hon yn duedd genedlaethol. 
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8. Codwyd cyfyngiadau Covid yng Ngheredigion ychydig yn hwyrach nag ardaloedd 

eraill ond mae’r lefelau cyfranogi wedi aros ychydig yn uwch na lefelau rhanbarthol 
a chenedlaethol.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Y SEFYLLFA BRESENNOL:   
Mewn ymateb i’r canfyddiadau, mae’r Gwasanaeth Chwarae a Gweithgarwch Corfforol yn 
blaenoriaethu’r camau gweithredu a ganlyn ar hyn o bryd:  

 
 Cynnig sesiynau mentora a hyfforddiant Llysgennad Ifanc Efydd i fwy na 100 o bobl 

ifanc. Bydd hyn yn caniatáu i weithgareddau allgyrsiol gael eu cyflenwi ym mhob ysgol 
gynradd yng Ngheredigion. 
 

 Cynnig sesiynau wythnosol cynhwysol ‘Chwarae i Bawb’ mewn 5 uned ADY mewn 
Ysgolion Uwchradd. Dros 60 o bobl ifanc ag anableddau yn ymwneud mewn sesiynau 
wythnosol. Hyfforddi 14 Llysgennad Ifanc ag anableddau dysgu yn Llysgenhadon Ifanc.  
 

 Cyflenwi gweithgareddau a gwyliau mewn ysgolion wedi’u targedu at flynyddoedd 3 a 
4. 
 

 Datblygu darpariaeth wedi’i thargedu at ddisgyblion uwchradd yn unol ag adroddiad 
unigol pob ysgol ar Arolwg Chwaraeon Ysgol. 
 

 Datblygu sesiynau i ferched yn unig mewn gweithgareddau fel dawns a phêl-droed. 
 

 Cynnig grant o hyd at £1500 i alluogi i ysgolion uwchradd ehangu eu cynnig am 
weithgarwch allgyrsiol. 

 
 Hyrwyddo ail rownd y prosiect Marcio Caeau Chwarae - gyda 12 ysgol arall i gael eu 

hariannu (17 ysgol eisoes wedi’u marcio) 
 

 Datblygu prosiect Chwarae newydd mewn ysgolion mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth 
Ysgolion ac Ysgolion Iach. 

 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL:  

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os na, nodwch pam  
Na, adroddiad er gwybodaeth yw 
hwn. 
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Crynodeb: 
Hirdymor: 
Cadarnhaol: mae’r 
arolwg chwaraeon 
ysgol yn darparu 
data ynghylch 
tueddiadau ar gyfer 
y sir o 2013 

 

Integreiddio: 
Cadarnhaol: Mae 
creu Cymunedau 
Iachach a Gofalgar 
yn amcan lesiant 
yn y strategaeth 
gorfforaethol 
newydd. Mae codi 
lefelau 
gweithgarwch 
corfforol yn 
gyfrannydd 
hanfodol i wella 
iechyd a lles. 

 

Cydweithio: 
Cadarnhaol: mae’r 
arolwg chwaraeon 
ysgol yn cydnabod 
cyfraniad 
sefydliadau 
cymunedol i gael 
ein pobl ifanc yn 
gorfforol egnïol 

 

Cynnwys: 
Cadarnhaol: 
Llywiwyd y 
canfyddiadau hyn 
gan 2,762 o bobl 
ifanc o Geredigion 

 

Atal: Cadarnhaol: 
gall codi lefelau 
gweithgarwch 
corfforol wella 
iechyd a lles 

 

 
ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION: Rhannu gwybodaeth a derbyn barn y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.  
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RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION:   
 
 
Enw Cyswllt:  
 

Carwyn Young / Alwyn Davies 
 

Teitl: Rheolwr Corfforaethol Gwasanaeth Canolfannau Lles/Rheolwr 
Tîm: Gweithgarwch Corfforol a Chwarae 

  
Dyddiad yr Adroddiad:  

 
21.12.2022 

  
Acronymau:   
 
Atodiadau:  

 
 
 
(A) Tabl yn cymharu data Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 
(B) Adroddiad Ceredigion: Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2022  
(C) Adroddiad Ceredigion: Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018  
 

 
 

Atodiad A Tabl 
Cymharu Data Arolwg  

Atodiad A Tabl 
Cymharu Data Arolwg  

Ceredigion 2022 - 
Cymraeg.pdf

Ceredigion 2018 - 
Cymraeg.pdf  
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ATODIAD A 

AROLWG CHWARAEON YSGOL CHWARAEON CYMRU 2013-2022 - TABL CYMHARU DATA  

Mesur Ceredigion 
2013 

Cyfartaledd 
Cymru 
2013 

Ceredigion 
2015 

Cyfartaledd 
Cymru 
2015 

Ceredigion 
2018 

Cyfartaledd Cymru 
2018 

Ceredigion 
2022 

Cyfartaledd Cymru 
2022 

Penawdau 
Canran y plant sy’n 
cyfranogi mewn 
chwaraeon allgyrsiol 
fwy na theirgwaith yr 
wythnos 

40%  
 

40% 
 

49% 48% 
 

52% 
 

48% 40% 39% 

Bechgyn Merched  Bechgyn Merched  Bechgyn Merched  Bechgyn Merched  Bechgyn Merched  

50% 48% 54% 51% 50% 46% 45% 37% 43% 36% 

Canran y disgyblion a 
gyfranogodd yn 
rheolaidd mewn 
chwaraeon (cyfranogi 
o leiaf unwaith yr 
wythnos ar 
gyfartaledd). 

82% 76% Ddim ar gael Ddim ar 
gael 

74% 66% 67% 64% 

Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol 
Yn eich tyb chi, faint 
mae gwersi Addysg 
Gorfforol a 
chwaraeon ysgol yn 
eich helpu i gael 
ffordd o fyw iach? 

54% 52% 66% 62% 59% 56% 58% 51% 

Cyfartaledd munudau 
o Addysg Gorfforol yr 
wythnos 

 
 

103 101 Ddim ar gael Ddim ar 
gael 

Cynradd Uwchradd 99 Cynradd  Uwchradd 

109 105 113 102 93 93 

Canran y disgyblion a 
nododd eu bod yn 
mwynhau Addysg 
Gorfforol ‘yn fawr’ 

65% 60% 70% 65% 64% 51% 61% 57%  

Bechgyn Merched 

71% 55% 

Gwethgareddau yn y Gymuend 
Canran y disgyblion a 
gyfranogodd yn 
rheolaidd mewn 
chwaraeon mewn 
clwb y tu allan i’r 
ysgol. 

55% 55% 66% 63% 69% 65% 59% 56% 

Canran y disgyblion 
sy’n  aelodau o glwb 
chwaraeon ac sy’n 
cyfranogi mewn 
chwaraeon. 

56% 
 

53% 
 

62% 
 

57%  
 

63% 
 

59.5% 
 

58% 54% 

Pa mor hyderus 
ydych chi wrth roi 
cynnig ar 
weithgareddau 
newydd? 

73% 74% 82% 79% 80% 80% 74% 69% 

Bechgyn Merched Bechgyn Merched 

84% 76% 82% 69% 
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Adroddiad Ceredigion 2022 2 

Ystadegau Allweddol ar gyfer 
Ceredigion 

 
 
 
 
 

 
 

 

Roedd y cyfranogiad ar ei uchaf ar gyfer:  

 

 

 

 
 

*Mae chwaraeon trefnus yn cyfeirio at unrhyw gyfranogiad allgyrsiol neu mewn clwb cymunedol. 

o ddisgyblion wedi 
cymryd rhan mewn 

chwaraeon trefnus y tu 
allan i’r cwricwlwm 

deirgwaith neu fwy yr 
wythnos * 

o ddisgyblion yn 
teimlo bod eu 

syniadau am AG yn 
cael sylw ‘bob amser’ 

o ddisgyblion yn 
credu bod AG a 

chwaraeon yn eu 
helpu ‘yn fawr’ i gael 

ffordd o fyw iach 

Roedd bechgyn yn 
cymryd rhan yn 
bennaf mewn  

Pêl Droed 

Blwyddyn 11 

40% 16% 58% 

 

Roedd merched yn 
cymryd rhan yn 
bennaf mewn  

Rhedeg neu 
Loncian 

Bechgyn 
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Cyflwyniad 
Ar ôl cael ei ohirio oherwydd pandemig COVID-19, mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol 
yn ôl! Eleni, cymerodd 116,038 o ddisgyblion o 1,000 o ysgolion yng Nghymru ran. 

Yn yr adroddiad hwn rydym wedi casglu’r hyn wnaethom ei ddysgu am ddisgyblion yng 
Ngheredigion, lle dywedodd 2,762 o ddisgyblion wrthym am eu profiadau o chwaraeon eleni. 

Rydym wedi strwythuro’r adroddiad hwn o amgylch y 
Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru1  – ‘cenedl actif 
lle gall pawb gael mwynhad oes o chwaraeon’. Rydym eisiau i 
gynifer o bobl â phosibl gael eu hysbrydoli i fod yn actif drwy 
chwaraeon, lle mae pawb yn teimlo y gallant gymryd rhan, dim 
ots beth yw eu cefndir chwaraeon, mewn tirlun chwaraeon sy’n 
ymateb i anghenion pobl ar wahanol adegau yn eu bywyd, i 
greu ystod eang o brofiadau cadarnhaol.  

 
 

Mae’r adroddiad hwn wedi’i drefnu 
mewn pedair adran 

 

 

Drwy ddefnyddio’r rhain fel sail i’n hadroddiad, gallwch weld sut mae Ceredigion yn 
cyfrannu at y Weledigaeth, a lle gallai fod lle i wneud pethau’n wahanol. Darperir 
cymariaethau â Chanolbarth Cymru a Chymru drwyddo draw. 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys data allweddol a all eich helpu chi a’ch ysgolion i 
wella eu darpariaeth chwaraeon. Gobeithio y bydd y dystiolaeth yn yr adroddiad hwn 
yn eich galluogi i ddeall y tirlun chwaraeon ar gyfer pobl ifanc yng Ngheredigion a 
ledled Cymru yn well, ac y bydd yn eich cynorthwyo i gyfoethogi bywydau eich 
disgyblion. 

Yn gywir 

 

Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro  

 
1 www.visionforsport.wales 

Cenedl Actif Pawb Gydol Oes Mwynhad 
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Cenedl actif  

 
 

Amledd y cymryd rhan 
Mae cyfran y plant sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos yn ddangosydd ar gyfer Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. 

Yng Ngheredigion roedd 40% o blant yn cymryd rhan mewn chwaraeon y tu allan i’r 
cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos. Mae hyn o gymharu â 40% ledled 
Canolbarth Cymru a 39% ledled Cymru. 

 

 
 
 

40% 40% 39%

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos

Y weledigaeth ar gyfer chwaraeon 
yng Nghymru yw creu cenedl egnïol. 
Rydyn ni eisiau i gymaint o bobl â 
phosibl gael eu hysbrydoli i fod yn 
egnïol trwy chwaraeon. 
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Mae 33% o ddisgyblion yng Ngheredigion yn adrodd nad ydynt yn cymryd rhan yn aml 
(h.y. llai nag unwaith yr wythnos), o gymharu â 33% ledled Canolbarth Cymru a 36% 
ledled Cymru. Dywedodd 67% yng Ngheredigion eu bod yn cymryd rhan mewn 
chwaraeon unwaith yr wythnos o leiaf, o gymharu â 67% ledled Canolbarth Cymru a 
64% ledled Cymru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

12%
14%

40%

Llai nag unwaith yr
wythnos

Unwaith yr wythnos 2 waith yr wythnos 3 gwaith yr wythnos
neu fwy

Amseroedd yr wythnos

Amledd y cymryd rhan yng Ngheredigion
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Chwaraeon clwb allgyrsiol a chymunedol 

Roedd 42% o ddisgyblion Ceredigion yn cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol (h.y., 
clwb amser cinio neu ar ôl ysgol) yn aml (unwaith yr wythnos o leiaf) ym mlwyddyn 
ysgol 2021-22, o gymharu â 41% ledled Canolbarth Cymru a 40% ledled Cymru. 

Cymerodd 59% o ddisgyblion ran mewn chwaraeon mewn clwb cymunedol unwaith yr 
wythnos o leiaf, o gymharu â 59% ledled Canolbarth Cymru a 56% ledled Cymru. 

Dywedodd 58% o ddisgyblion yng Ngheredigion hefyd eu bod yn aelodau o glwb 
chwaraeon, o gymharu â 59% ledled Canolbarth Cymru a 54% ledled Cymru. 

 

 

 

 

 

 

 

42%

59%

41%

59%

40%

56%

Cyfranogiad allgyrsiol (unwaith yr
wythnos o leiaf)

Cyfranogiad clwb cymunedol (unwaith
yr wythnos o leiaf)

Amledd y cymryd rhan mewn chwaraeon clwb allgyrsiol a 
chymunedol

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru
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Gwirfoddoli 

Gall disgyblion weithio tuag at genedl actif hefyd drwy helpu i gyflwyno chwaraeon. 
Gofynnwyd i ddisgyblion a ydynt yn gwirfoddoli neu’n helpu gyda chwaraeon yn yr 
ysgol neu yn eu cymuned. 

Dywedodd 29% o ddisgyblion yng Ngheredigion eu bod ar hyn o bryd yn gwirfoddoli o 
fewn neu’r tu allan i’r ysgol mewn rhyw ffordd, o gymharu â 27% ledled Canolbarth 
Cymru a 24% ledled Cymru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%
27%

24%

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru

Disgyblion yn gwirfoddoli mewn chwaraeon

Tudalen 141



Adroddiad Ceredigion 2022 8 

Darpariaeth AG 
Argymhellwyd yn flaenorol bod ysgolion yn cynnig 120 munud o AG yr wythnos i 
ddisgyblion. Yng Ngheredigion, cynigiwyd 113 munud ar gyfartaledd i ddisgyblion 
ysgolion cynradd, a chynigiwyd 102 munud ar gyfartaledd i ddisgyblion ysgolion 
uwchradd. O gymharu, roedd 93 munud ar gyfartaledd ar gael i ddisgyblion cynradd 
ledled Cymru, a 93 munud ar gyfartaledd ar gael i ddisgyblion ysgolion uwchradd 
ledled Cymru. 

 

 

 

Eleni, fe wnaethom ofyn i ysgolion hefyd faint o'r amser a neilltuir i AG oedd yn cael ei 
dreulio ar weithgareddau eraill, fel newid a pharatoi gweithgaredd. Yng Ngheredigion, 
dywedodd 51% o ysgolion cynradd a 100% o ysgolion uwchradd bod rhywfaint o'r amser 
a neilltuir i AG yn cael ei dreulio ar weithgareddau eraill. O gymharu, dywedodd 45% o 
ysgolion cynradd a 89% o ysgolion uwchradd yng Nghanolbarth Cymru, a 40% o 
ysgolion cynradd ac 80% o ysgolion uwchradd yng Nghymru, bod rhywfaint o'r amser a 
neilltuir i AG yn cael ei dreulio ar weithgareddau eraill. 

 

113

102
105 105

93 93

Cynradd Uwchradd

M
u

n
u

d
au

Y munudau a neilltuir i AG

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru
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Y chwaraeon mwyaf poblogaidd 
Mae gwahaniaethau o ran rhywedd ym mhoblogrwydd chwaraeon penodol. Yng 
Ngheredigion, y gamp y cymerwyd rhan ynddi fwyaf ymhlith y merched oedd Rhedeg 
neu Loncian a'r gamp y cymerwyd rhan ynddi fwyaf ymhlith y bechgyn oedd Pêl 
Droed. Mae crynodeb o’r chwaraeon mwyaf poblogaidd yng Ngheredigion, Canolbarth 
Cymru a Chymru i’w weld yn atodiad A.   

 

 

 

 

 

 

 

56%

59%

70%

70%

77%

Dawns

Pêl Droed

Beicio

Nofio

Rhedeg neu loncian

Merched

56%

66%

71%

76%

79%

Pêl Fasged

Nofio

Beicio

Rhedeg neu loncian

Pêl Droed

Bechgyn
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Pawb 

 

 

Rhywedd  
Yn hanesyddol, bu bwlch mewn cyfranogiad chwaraeon ledled Cymru, gyda merched 
yn adrodd yn gyson am lai o gyfranogiad mewn chwaraeon na’u cyfoedion gwrywaidd. 
Hefyd, mae cyfranogiad ymhlith plant nad ydynt yn ystyried eu hunain fel gwryw neu 
fenyw yng Nghymru yn nodweddiadol is o hyd. 

Yng Ngheredigion roedd 45% o fechgyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu 
allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â 37% o ferched. Yn y 
cyfamser yng Nghanolbarth Cymru, roedd 42% o fechgyn a 38% o ferched yn cymryd 
rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos. 

 

 

 

37% 38% 36%

45% 44% 43%

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos ar gyfer bechgyn a merched

Merched Bechgyn

Mae'r weledigaeth ar gyfer pawb. 
O bobl nad ydynt yn ystyried eu hunain 
fel rhai medrus mewn chwaraeon i bobl 
sy'n ennill medalau, ar draws yr holl 
ddemograffeg. 

Tudalen 144



Adroddiad Ceredigion 2022 11 

Anabledd neu Nam 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd llai o fwlch mewn cyfranogiad chwaraeon 
rhwng unigolion ag anabledd neu nam, a’r rhai heb anabledd neu nam. Yng 
Ngheredigion, roedd 35% o ddisgyblion ag anabledd neu nam yn cymryd rhan mewn 
chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu 
â 41% o ddisgyblion heb anabledd neu nam. 

 

 

 

 

O gymharu, cymerodd 33% o ddisgyblion ag anabledd neu nam ran mewn chwaraeon 
trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith yr wythnos neu fwy ledled Canolbarth 
Cymru, a 35% ledled Cymru2.  

 

 

 
2 Oherwydd data annigonol ar lefelau daearyddol is, dim ond ar lefel Cymru y mae data ysgolion arbennig yn cael eu cynnwys, ac 
nid ar lefel Partneriaeth Chwaraeon Ranbarthol / Awdurdod Lleol. 

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos gan ddisgyblion heb anabledd neu nam

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm deirgwaith 
neu fwy yr wythnos gan ddisgyblion ag anabledd neu nam

41% 

35% 
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Y Gymraeg 
Gellir defnyddio chwaraeon i hybu'r defnydd o'r Gymraeg. Roedd 46% o’r rhai sy’n 
siarad Cymraeg yng Nghanolbarth Cymru yn cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y 
tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â dim ond 33% o’r 
rhai nad oeddent yn siarad Cymraeg. O blith y rhai sy'n siarad Cymraeg, mae 25% yn 
derbyn hyfforddiant yn y Gymraeg y tu allan i'r ysgol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 46% 46%

24%

33%
35%

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos yn ôl iaith

Siaradwr Cymraeg Di-Gymraeg
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Amddifadedd economaidd-gymdeithasol 
Gwelodd pandemig COVID-19 lawer o anghydraddoldebau cymdeithasol yn 
gwaethygu, gan gynnwys y rhai sy'n effeithio ar chwaraeon. 

Rydym yn defnyddio Prydau Ysgol Am Ddim (PYADd) fel mesur o amddifadedd 
economaidd-gymdeithasol, gyda PYADd1 yn cyfrif am y lleiaf a PYADd4 yn cyfrif am y 
mwyaf difreintiedig. 

Mae 44% o ddisgyblion PYADd1 yng Ngheredigion yn cymryd rhan mewn chwaraeon 
trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â 18% yn 
PYADd4. Yn y cyfamser, mae 47% o ddisgyblion PYADd1 a 32% o ddisgyblion PYADd4 
yng Nghymru yn cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos. 

 

 
 

 

 

 

44%

40% 40%

18%

47%

40%

37%

27%

47%

40%

37%

32%

PYADd1 PYADd2 PYADd3 PYADd4

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos yn ôl amddifadedd economaidd-

gymdeithasol

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru
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Ethnigrwydd  
 

 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%
43%

37%

- -

41%

38%

28%

41%

38%

41%
43%

30%

38%

33%

Gwyn Grwpiau Ethnig
Lluosog

Asiaidd Du Arall

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos yn ôl ethnigrwydd

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru
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Gydol Oes 

 
 

Effaith grwpiau blwyddyn 
Mae cyfranogiad mewn chwaraeon yn amrywio gyda grwpiau blwyddyn, gan amlaf yn 
cyrraedd uchafbwynt pan fydd myfyrwyr ym mlynyddoedd 5 a 6, ac wedyn yn gostwng 
yn gyffredinol o'r fan honno. 

Yng Ngheredigion, roedd 40% o ddisgyblion ym mlynyddoedd 5 i 6 yn cymryd rhan 
mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos, o 
gymharu â 42% o ddisgyblion ym mlynyddoedd 7 i 9 a 43% o ddisgyblion ym 
mlynyddoedd 10 i 11, yn y drefn honno. 

 

 

34%

40%
42% 43%

35%

41% 42% 42%

35%

40%
42%

40%

Blynyddoedd 3-4 Blynyddoedd 5-6 Blynyddoedd 7-9 Blynyddoedd 10-11

Cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i'r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos yn ôl grŵp blwyddyn  

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru

Mae'r weledigaeth am oes. Mae'n 
ymateb i anghenion pobl mewn 
gwahanol gyfnodau yn eu bywyd. 
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Ffordd o fyw iach  

Mae’r cwricwlwm ysgol newydd i Gymru yn pwysleisio bod ‘datblygu iechyd a lles 
corfforol yn arwain at fanteision gydol oes’. Teimlai 58% o ddisgyblion yng 
Ngheredigion bod gwersi AG a chwaraeon yn eu helpu ‘yn fawr’ i gael ffordd o fyw iach, 
o gymharu â 50% yng Nghanolbarth Cymru a 51% ledled Cymru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faint ydych chi'n meddwl mae gwersi AG a chwaraeon yn eich
helpu i gael ffordd o fyw iach?

Llawer Ychydig Dim o gwbl Ddim yn gwybod

58% 

7% 

6% 

29% 
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Ymateb i anghenion 
Er mwyn gallu gwneud chwaraeon yn weithgaredd gydol oes, mae angen i ni allu 
ymateb i anghenion a dymuniadau disgyblion, gan gydnabod rhwystrau i gyfranogiad. 
Y prif ymatebion gan ddisgyblion Canolbarth Cymru i'r datganiad 'Byddwn yn gwneud 
mwy o chwaraeon pe bai….' oedd 'pe bai mwy o gyfleoedd chwaraeon a oedd yn fy 
siwtio i' i fechgyn a 'Pe bai gen i fwy o amser' i ferched, a'r prif ymatebion ledled Cymru 
oedd 'pe bai mwy o gyfleoedd chwaraeon a oedd yn fy siwtio i' i fechgyn a 'Pe bai gen i 
fwy o amser' i ferched. Mae’r ddau ffigur a ganlyn yn dangos y prif ymatebion gan 
ferched a bechgyn yng Ngheredigion.  

 

 

 

24%

32%

33%

42%

44%

Pe bawn i’n well mewn chwaraeon

Pe bai rhywun arall yn cadw cwmni i mi

Pe bawn i’n fwy hyderus

Pe bai mwy o gyfleoedd chwaraeon sy’n fy siwtio i

Pe bai gen i fwy o amser

Y prif ymatebion gan ferched i'r datganiad "Byddwn yn gwneud mwy o 
chwaraeon pe bai..." oedd

16%

18%

19%

35%

37%

Pe bai rhywun arall yn cadw cwmni i mi

Pe bawn i’n fwy hyderus

Pe bai’n haws eu cyrraedd

Pe bai mwy o gyfleoedd chwaraeon sy’n fy siwtio i

Pe bai gen i fwy o amser

Y prif ymatebion gan fechgyn i'r datganiad "Byddwn yn gwneud mwy 
o chwaraeon pe bai..." oedd
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Galw cudd  

Un ffordd y gallwn ymateb i anghenion yw drwy weithredu ar alw cudd. Galw cudd yw 
pan fydd disgyblion yn dweud yr hoffent wneud mwy o gamp benodol. Yng 
Ngheredigion, roedd y galw mwyaf ymhlith y merched am Nofio a'r galw mwyaf 
ymhlith y bechgyn am Bêl Droed. O blith y disgyblion a ymatebodd i’r arolwg yng 
Ngheredigion, hoffai 96% o ddisgyblion wneud mwy o chwaraeon, o gymharu â 95% 
ledled Canolbarth Cymru a 93% ledled Cymru. 

Mae’r ffigur a ganlyn yn dangos y chwaraeon sydd â’r galw cudd uchaf ymhlith 
merched a bechgyn yng Ngheredigion, a gellir gweld crynodeb o’r galw cudd ar draws 
Ceredigion, Canolbarth Cymru a Chymru yn atodiad C.  

 

 

Un ffordd arall y gallwn ymateb i anghenion disgyblion yw drwy weithredu ar alw heb 
ei fodloni. Galw heb ei fodloni yw lle hoffai disgyblion wneud camp nad ydynt yn 
cymryd rhan ynddi ar hyn o bryd. Gellir gweld y galw heb ei fodloni gan ddisgyblion 
Ceredigion yn Atodiad E. 

44%

45%

46%

48%

56%

Trampolinio

Tennis neu denis byr

Marchogaeth
Ceffylau

Beicio

Nofio

Merched

49%

51%

52%

53%

54%

Chwaraeon Modur

Pêl Fasged

Nofio

Beicio

Pêl Droed

Bechgyn
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Mwynhad 

 
 

Dangosodd Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 bod disgyblion bron ddwywaith yn fwy 
tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm 
deirgwaith neu fwy yr wythnos os ydynt yn mwynhau chwaraeon ysgol ‘yn fawr’. 

Yng Ngheredigion yn 2022, roedd 61% o ddisgyblion yn mwynhau AG ‘yn fawr’, o 
gymharu â 59% yng Nghanolbarth Cymru a 57% ledled Cymru. Yn y cyfamser, roedd 
45% o ddisgyblion yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol ‘yn fawr’ yng Ngheredigion yn 
2022. O gymharu, roedd 43% o ddisgyblion yng Nghanolbarth Cymru a 40% o 
ddisgyblion ledled Cymru yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol ‘yn fawr’. 

 

 

61%

45%

59%

43%

57%

40%

AG Chwaraeon Allgyrsiol

Disgyblion oedd yn mwynhau chwaraeon 'yn fawr'  

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru

Mae’r weledigaeth yn canolbwyntio ar 
greu amrywiaeth eang o brofiadau 
cadarnhaol fel bod pawb yn gallu 
mwynhau chwaraeon. 

Tudalen 153



Adroddiad Ceredigion 2022 20 

Gall mwynhad a phrofiadau da o chwaraeon yn yr ysgol arwain at gyfranogiad y tu 
allan i’r ysgol, a gall helpu i feithrin arfer o ffordd o fyw iach ac actif. Roedd 49% a 61% o 
ddisgyblion yng Ngheredigion yn mwynhau chwaraeon clwb cymunedol a chwaraeon 
anffurfiol ‘yn fawr’, yn y drefn honno. Yn y cyfamser, roedd 49% yng Nghanolbarth 
Cymru a 47% ledled Cymru yn mwynhau chwaraeon clwb cymunedol ‘yn fawr’, a 60% 
yng Nghanolbarth Cymru a 57% ledled Cymru yn mwynhau chwaraeon anffurfiol ‘yn 
fawr’. 

 

 

Yn hanesyddol, mae mwynhau chwaraeon yn un o’r meysydd hynny lle rydym yn aml 
yn gweld gwahaniaeth sylweddol rhwng bechgyn a merched. Yng Ngheredigion, 
roedd 71% o fechgyn yn mwynhau AG ‘yn fawr’, o gymharu â 55% o ferched. 

Yn draddodiadol, mae disgyblion sydd yn teimlo bod rhywun yn gwrando ar eu llais 
'bob amser' yn fwy tebygol o gymryd rhan yn amlach mewn chwaraeon a mwynhau 
AG a chwaraeon yn yr ysgol. Yng Ngheredigion, dywedodd 16% o ddisgyblion bod pobl 
yn gwrando ar eu syniadau ‘bob amser’, a dywedodd 48% bod pobl yn gwrando ar eu 
syniadau ‘weithiau’. O gymharu â Chanolbarth Cymru, dywedodd 13% bod rhywun yn 
gwrando ar eu syniadau ‘bob amser’, a dywedodd 48% bod rhywun yn gwrando ar eu 
syniadau ‘weithiau’. 

Mae hwn yn faes arall lle rydym yn gweld rhaniad rhwng y rhywiau yn gyffredin: yng 
Ngheredigion roedd 20% o fechgyn yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnynt ‘bob 
amser’, o gymharu â 12% o ferched. Mae patrwm tebyg i’w weld yng Nghanolbarth 
Cymru lle dywedodd 16% o fechgyn a 11% o ferched bod rhywun yn gwrando ar eu 
syniadau ‘bob amser’. 

49%

61%

49%

60%

47%

57%

Clwb Cymunedol Chwaraeon Anffurfiol

Disgyblion oedd yn mwynhau chwaraeon 'yn fawr'  

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru
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Hyder 
Mae hyder pobl ifanc i gymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon newydd yn cael 
effaith fawr ar eu cyfranogiad mewn chwaraeon. Dangosodd Arolwg Chwaraeon 
Cymru 2018 bod disgyblion sy’n hyderus iawn wrth roi cynnig ar weithgareddau 
newydd ddwywaith yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon deirgwaith neu 
fwy yr wythnos. Yng Ngheredigion, roedd 74% o ddisgyblion yn teimlo naill ai’n eithaf 
hyderus neu’n hyderus iawn wrth roi cynnig ar chwaraeon newydd, o gymharu â 72% 
yng Nghanolbarth Cymru a 69% ledled Cymru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyder i roi cynnig ar chwaraeon newydd

Hyderus iawn Ddim yn hyderus iawn
Eithaf hyderus Ddim yn hyderus o gwbl

29% 

45% 

19% 

7% 
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Tra oedd 82% o fechgyn yng Ngheredigion yn teimlo naill ai’n hyderus iawn neu’n 
eithaf hyderus i roi cynnig ar chwaraeon newydd, 69% o ferched oedd yn teimlo’n 
debyg. 
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77%

68%

77%

63%

75%

65%

Bechgyn Merched Blynyddoedd 3-6 Blynyddoedd 7-11

Disgyblion 'hyderus iawn' neu 'eithaf hyderus' i roi cynnig ar 
chwaraeon newydd

Ceredigion Canolbarth Cymru Cymru
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Casgliadau  
 
 

Cenedl actif   
• 40% o ddisgyblion yng 

Ngheredigion yn cymryd rhan 
mewn chwaraeon trefnus y tu 
allan i’r cwricwlwm deirgwaith 
neu fwy yr wythnos.  
 

• Yng Ngheredigion, y gamp fwyaf 
poblogaidd ymhlith y bechgyn 
oedd Pêl Droed a’r gamp fwyaf 
poblogaidd ymhlith y merched 
oedd Rhedeg neu Loncian.  

 

Pawb      
Y grwpiau yng Ngheredigion â’r 
cyfraddau cymryd rhan uchaf oedd:  

• Bechgyn 
• Blwyddyn 11 

 

 

Gydol oes  
• 96% o ddisgyblion yng 

Ngheredigion eisiau gwneud 
mwy o chwaraeon.  
 

• Y gamp yng Ngheredigion 
â’r galw mwyaf ymhlith y 
bechgyn yw Pêl Droed ac 
ymhlith y merched, Nofio.  
 

• 58% o ddisgyblion yng 
Ngheredigion yn teimlo bod 
gwersi AG a chwaraeon yn 
eu helpu ‘yn fawr’ i gael 
ffordd o fyw iach.   
 

Mwynhad    

• 61% o ddisgyblion yng 
Ngheredigion yn mwynhau 
AG ‘yn fawr’.  
 

• 29% o ddisgyblion yng 
Ngheredigion yn teimlo yn 
‘hyderus iawn’ i roi cynnig ar 
chwaraeon newydd. 
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Diolch yn fawr 
 

Diolch i chi am ein helpu ni i gynnal yr Arolwg Chwaraeon Ysgol eleni. Gobeithio y bydd 
yr wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn eich helpu chi i gynllunio ar gyfer y dyfodol, gan 
ystyried anghenion a phrofiadau pobl ifanc yng Ngheredigion a Canolbarth Cymru. 
Drwy gydweithio, gallwn gyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru, 
gan sicrhau bod chwaraeon yn hygyrch i bawb wrth greu cenedl wirioneddol actif. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.sport.wales/research-and-insight/school-sport-
survey.  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr arolwg neu’r adroddiad hwn, cysylltwch 
â: SchoolSportSurvey@sport.wales 

 

 

 

Ewch i Citbag, hwb gan Chwaraeon Cymru o gannoedd o adnoddau am ddim – yn 
cefnogi profiadau chwaraeon fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru. 

Ewch i https://citbag.sport.wales/ 
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Atodiad A  
Rhestr lawn o’r chwaraeon y cymerwyd rhan ynddynt unwaith o leiaf 
mewn unrhyw leoliad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 

Camp Ceredigion Canolbarth 
Cymru 

Cymru 

Saethyddiaeth 25% 24% 21% 
Athletau 32% 30% 27% 
Badminton 33% 34% 30% 
Pêl Fasged 48% 46% 50% 
BMX 21% 23% 22% 
Boccia - 2% 2% 
Bowlio 15% 18% 15% 
Bocsio 13% 14% 18% 
Canŵio a Chaiacio 33% 29% 21% 
Crwydro Ogofâu 7% 10% 8% 
Codi Hwyl Mewn Gemau 4% 5% 6% 
Dringo Dan Do neu yn yr Awyr 
Agored 31% 31% 30% 

Criced 34% 35% 31% 
Cyrlio 2% 2% 2% 
Beicio 70% 68% 59% 
Dawns 40% 39% 38% 
Pêl Osgoi 40% 38% 40% 
Ffensio 3% 4% 4% 
Hoci Maes 24% 22% 12% 
Pysgota neu Enweirio 16% 17% 15% 
Dosbarthiadau Ffitrwydd 26% 25% 25% 
Pêl Droed 68% 67% 64% 
Pêl Gôl  2% 2% 2% 
Golff 28% 31% 30% 
Gymnasteg  18% 18% 19% 
Marchogaeth Ceffylau 24% 25% 17% 
Hoci Iâ  2% 2% 3% 
Jiwdo  4% 6% 6% 
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Carate 11% 12% 13% 
Lacrosse 1% 1% 2% 
Achub Bywyd  10% 10% 10% 
Chwaraeon Modur 26% 23% 19% 
Beicio Mynydd 34% 32% 24% 
Pêl Rwyd  32% 32% 27% 
Padlfyrddio         32% 26% 20% 
Parkour 21% 21% 24% 
Pŵl neu Snwcer  43% 43% 40% 
Chwaraeon Rholio  14% 15% 14% 
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl 
Feddal  41% 41% 33% 

Rhwyfo 10% 9% 7% 
Rygbi 45% 44% 37% 
Rhedeg neu Loncian                 76% 74% 71% 
Hwylio 6% 6% 6% 
Sglefrfyrddio 21% 21% 22% 
Chwaraeon Eira 10% 9% 8% 
Sboncen  8% 10% 9% 
Syrffio  18% 13% 13% 
Nofio 68% 69% 62% 
Tennis Bwrdd 38% 38% 35% 
Saethu Targedau  16% 17% 14% 
Tennis neu Dennis Byr  41% 41% 35% 
Trampolinio  39% 41% 39% 
Triathlon 5% 5% 5% 
Pêl Foli 13% 14% 14% 
Polo Dŵr 11% 11% 11% 
Codi Pwysau  29% 25% 25% 
Pêl Fasged Cadair Olwyn  3% 2% 2% 
Rygbi Cadair Olwyn  - 1% 1% 
Tennis Cadair Olwyn  - 1% 1% 
Gwyntsyrffio  3% 3% 3% 
Reslo 10% 11% 11% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y 
ffigur %.  
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Atodiad B  
Rhestr lawn o’r chwaraeon y cymerwyd rhan ynddynt unwaith o leiaf 
mewn unrhyw leoliad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ôl Rhywedd 

Camp Ceredigion Merched 
(Ceredigion) 

Bechgyn 
(Ceredigion) 

Saethyddiaeth 25% 24% 26% 
Athletau 32% 31% 33% 
Badminton 33% 36% 31% 
Pêl Fasged 48% 42% 56% 
BMX 21% 14% 29% 
Boccia - - - 
Bowlio 15% 15% 15% 
Bocsio 13% 8% 18% 
Canŵio a Chaiacio 33% 32% 34% 
Crwydro Ogofâu 7% 6% 8% 
Codi Hwyl Mewn Gemau 4% 6% - 
Dringo Dan Do neu yn yr 
Awyr Agored 31% 31% 32% 

Criced 34% 30% 39% 
Cyrlio 2% - 2% 
Beicio 70% 70% 71% 
Dawns 40% 56% 25% 
Pêl Osgoi 40% 38% 41% 
Ffensio 3% - 4% 
Hoci Maes 24% 34% 16% 
Pysgota neu Enweirio 16% 11% 22% 
Dosbarthiadau Ffitrwydd 26% 35% 18% 
Pêl Droed 68% 59% 79% 
Pêl Gôl  2% - 2% 
Golff 28% 24% 32% 
Gymnasteg  18% 28% 9% 
Marchogaeth Ceffylau 24% 34% 14% 
Hoci Iâ  2% - 2% 
Jiwdo  4% 3% 6% 

Tudalen 161



Adroddiad Ceredigion 2022 28 

Carate 11% 8% 12% 
Lacrosse 1% - - 
Achub Bywyd  10% 10% 9% 
Chwaraeon Modur 26% 19% 32% 
Beicio Mynydd 34% 26% 42% 
Pêl Rwyd  32% 49% 17% 
Padlfyrddio         32% 37% 28% 
Parkour 21% 13% 28% 
Pŵl neu Snwcer  43% 37% 49% 
Chwaraeon Rholio  14% 20% 7% 
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl 
Feddal  41% 42% 40% 

Rhwyfo 10% 10% 10% 
Rygbi 45% 37% 54% 
Rhedeg neu Loncian                 76% 77% 76% 
Hwylio 6% 5% 6% 
Sglefrfyrddio 21% 23% 19% 
Chwaraeon Eira 10% 11% 10% 
Sboncen  8% 8% 8% 
Syrffio  18% 18% 18% 
Nofio 68% 70% 66% 
Tennis Bwrdd 38% 37% 40% 
Saethu Targedau  16% 12% 20% 
Tennis neu Dennis Byr  41% 41% 42% 
Trampolinio  39% 41% 36% 
Triathlon 5% 4% 6% 
Pêl Foli 13% 14% 12% 
Polo Dŵr 11% 12% 10% 
Codi Pwysau  29% 20% 38% 
Pêl Fasged Cadair Olwyn  3% - 3% 
Rygbi Cadair Olwyn  - - - 
Tennis Cadair Olwyn  - - - 
Gwyntsyrffio  3% 2% 4% 
Reslo 10% 6% 14% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y 
ffigur %.  
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Atodiad C  
Rhestr lawn o’r chwaraeon â galw cudd                   

Camp Ceredigion Canolbarth 
Cymru 

Cymru 

Saethyddiaeth 38% 38% 35% 
Athletau 25% 25% 22% 
Badminton 29% 30% 27% 
Pêl Fasged 46% 46% 46% 
BMX 23% 25% 24% 
Boccia 2% 3% 3% 
Bowlio 13% 14% 13% 
Bocsio 28% 28% 30% 
Canŵio a Chaiacio 33% 32% 26% 
Crwydro Ogofâu 16% 19% 18% 
Codi Hwyl Mewn Gemau 11% 12% 14% 
Dringo Dan Do neu yn yr Awyr 
Agored 31% 34% 31% 

Criced 29% 29% 25% 
Cyrlio 7% 8% 7% 
Beicio 50% 49% 44% 
Dawns 25% 24% 25% 
Pêl Osgoi 31% 33% 32% 
Ffensio 15% 16% 14% 
Hoci Maes 18% 16% 10% 
Pysgota neu Enweirio 20% 19% 19% 
Dosbarthiadau Ffitrwydd 18% 17% 18% 
Pêl Droed 44% 45% 43% 
Pêl Gôl  4% 4% 4% 
Golff 28% 30% 28% 
Gymnasteg  21% 20% 20% 
Marchogaeth Ceffylau 29% 30% 28% 
Hoci Iâ  9% 10% 11% 
Jiwdo  14% 15% 14% 
Carate 21% 21% 22% 
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Lacrosse 6% 6% 5% 
Achub Bywyd  16% 15% 14% 
Chwaraeon Modur 38% 37% 32% 
Beicio Mynydd 31% 31% 25% 
Pêl Rwyd  24% 24% 20% 
Padlfyrddio         32% 29% 23% 
Parkour 28% 30% 30% 
Pŵl neu Snwcer  34% 35% 32% 
Chwaraeon Rholio  18% 19% 19% 
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl 
Feddal  27% 28% 22% 

Rhwyfo 14% 14% 11% 
Rygbi 27% 27% 21% 
Rhedeg neu Loncian                 38% 39% 37% 
Hwylio 12% 12% 12% 
Sglefrfyrddio 22% 23% 23% 
Chwaraeon Eira 23% 24% 21% 
Sboncen  13% 14% 13% 
Syrffio  30% 28% 26% 
Nofio 54% 53% 48% 
Tennis Bwrdd 37% 36% 32% 
Saethu Targedau  27% 30% 27% 
Tennis neu Dennis Byr  44% 43% 38% 
Trampolinio  39% 42% 40% 
Triathlon 12% 12% 10% 
Pêl Foli 16% 18% 16% 
Polo Dŵr 16% 16% 14% 
Codi Pwysau  30% 29% 28% 
Pêl Fasged Cadair Olwyn  5% 4% 3% 
Rygbi Cadair Olwyn  3% 3% 3% 
Tennis Cadair Olwyn  4% 5% 4% 
Gwyntsyrffio  12% 12% 11% 
Reslo 16% 18% 18% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %.  
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Atodiad D 
Rhestr lawn o’r chwaraeon â galw cudd yn ôl rhywedd 

Camp  Ceredigion Merched 
(Ceredigion) 

Bechgyn 
(Ceredigion) 

Saethyddiaeth 38% 38% 37% 
Athletau 25% 27% 24% 
Badminton 29% 33% 26% 
Pêl Fasged 46% 41% 51% 
BMX 23% 13% 34% 
Boccia 2% 2% 3% 
Bowlio 13% 14% 13% 
Bocsio 28% 20% 36% 
Canŵio a Chaiacio 33% 34% 32% 
Crwydro Ogofâu 16% 13% 18% 
Codi Hwyl Mewn Gemau 11% 19% 3% 
Dringo Dan Do neu yn yr 
Awyr Agored 31% 32% 29% 

Criced 29% 25% 34% 
Cyrlio 7% 6% 8% 
Beicio 50% 48% 53% 
Dawns 25% 39% 11% 
Pêl Osgoi 31% 30% 33% 
Ffensio 15% 13% 17% 
Hoci Maes 18% 26% 11% 
Pysgota neu Enweirio 20% 12% 27% 
Dosbarthiadau Ffitrwydd 18% 27% 9% 
Pêl Droed 44% 35% 54% 
Pêl Gôl  4% 3% 4% 
Golff 28% 24% 33% 
Gymnasteg  21% 33% 8% 
Marchogaeth Ceffylau 29% 46% 14% 
Hoci Iâ  9% 10% 8% 
Jiwdo  14% 10% 17% 
Carate 21% 21% 21% 
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Lacrosse 6% 8% 3% 
Achub Bywyd  16% 19% 14% 
Chwaraeon Modur 38% 27% 49% 
Beicio Mynydd 31% 22% 41% 
Pêl Rwyd  24% 39% 11% 
Padlfyrddio         32% 39% 25% 
Parkour 28% 24% 33% 
Pŵl neu Snwcer  34% 26% 44% 
Chwaraeon Rholio  18% 25% 11% 
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl 
Feddal  27% 27% 28% 

Rhwyfo 14% 15% 13% 
Rygbi 27% 23% 33% 
Rhedeg neu Loncian                 38% 37% 41% 
Hwylio 12% 10% 14% 
Sglefrfyrddio 22% 25% 18% 
Chwaraeon Eira 23% 25% 22% 
Sboncen  13% 12% 14% 
Syrffio  30% 33% 28% 
Nofio 54% 56% 52% 
Tennis Bwrdd 37% 36% 40% 
Saethu Targedau  27% 21% 33% 
Tennis neu Dennis Byr  44% 45% 44% 
Trampolinio  39% 44% 34% 
Triathlon 12% 11% 13% 
Pêl Foli 16% 19% 14% 
Polo Dŵr 16% 18% 15% 
Codi Pwysau  30% 20% 41% 
Pêl Fasged Cadair Olwyn  5% 4% 4% 
Rygbi Cadair Olwyn  3% 2% 3% 
Tennis Cadair Olwyn  4% 4% 4% 
Gwyntsyrffio  12% 12% 12% 
Reslo 16% 12% 20% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %.  
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Atodiad E  
Rhestr lawn o’r chwaraeon â galw heb ei fodloni  

Camp Ceredigion Canolbarth 
Cymru 

Cymru 

Saethyddiaeth 21% 22% 21% 
Athletau 10% 10% 10% 
Badminton 9% 10% 10% 
Pêl Fasged 14% 15% 13% 
BMX 11% 12% 11% 
Boccia 2% 3% 2% 
Bowlio 6% 6% 7% 
Bocsio 18% 18% 17% 
Canŵio a Chaiacio 16% 16% 15% 
Crwydro Ogofâu 12% 14% 14% 
Codi Hwyl Mewn Gemau 9% 9% 10% 
Dringo Dan Do neu yn yr Awyr 
Agored 14% 16% 15% 

Criced 10% 10% 9% 
Cyrlio 6% 7% 6% 
Beicio 8% 8% 10% 
Dawns 4% 5% 5% 
Pêl Osgoi 12% 14% 13% 
Ffensio 13% 14% 13% 
Hoci Maes 6% 6% 5% 
Pysgota neu Enweirio 11% 10% 11% 
Dosbarthiadau Ffitrwydd 6% 6% 7% 
Pêl Droed 4% 4% 4% 
Pêl Gôl  3% 3% 3% 
Golff 12% 12% 12% 
Gymnasteg  10% 10% 10% 
Marchogaeth Ceffylau 14% 15% 18% 
Hoci Iâ  8% 9% 9% 
Jiwdo  11% 11% 10% 
Carate 15% 14% 15% 
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Lacrosse 5% 5% 4% 
Achub Bywyd  11% 10% 10% 
Chwaraeon Modur 20% 21% 20% 
Beicio Mynydd 12% 12% 11% 
Pêl Rwyd  7% 7% 7% 
Padlfyrddio         13% 13% 12% 
Parkour 15% 17% 16% 
Pŵl neu Snwcer  9% 9% 10% 
Chwaraeon Rholio  11% 12% 12% 
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl 
Feddal  8% 9% 8% 

Rhwyfo 9% 10% 9% 
Rygbi 5% 6% 5% 
Rhedeg neu Loncian                 3% 4% 4% 
Hwylio 9% 10% 9% 
Sglefrfyrddio 11% 12% 12% 
Chwaraeon Eira 17% 18% 16% 
Sboncen  8% 9% 8% 
Syrffio  19% 20% 18% 
Nofio 11% 9% 11% 
Tennis Bwrdd 15% 14% 14% 
Saethu Targedau  17% 19% 19% 
Tennis neu Dennis Byr  17% 16% 16% 
Trampolinio  15% 16% 17% 
Triathlon 9% 9% 7% 
Pêl Foli 11% 12% 10% 
Polo Dŵr 10% 10% 9% 
Codi Pwysau  12% 13% 13% 
Pêl Fasged Cadair Olwyn  3% 3% 3% 
Rygbi Cadair Olwyn  2% 3% 3% 
Tennis Cadair Olwyn  4% 4% 4% 
Gwyntsyrffio  10% 11% 10% 
Reslo 10% 12% 11% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %. 
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Atodiad F  
Rhestr lawn o’r chwaraeon â galw heb ei fodloni yn ôl rhywedd 

Camp Ceredigion Merched 
(Ceredigion) 

Bechgyn 
(Ceredigion) 

Saethyddiaeth 21% 22% 19% 
Athletau 10% 10% 9% 
Badminton 9% 10% 9% 
Pêl Fasged 14% 15% 13% 
BMX 11% 7% 15% 
Boccia 2% 2% - 
Bowlio 6% 7% 5% 
Bocsio 18% 15% 22% 
Canŵio a Chaiacio 16% 17% 15% 
Crwydro Ogofâu 12% 10% 13% 
Codi Hwyl Mewn Gemau 9% 15% 2% 
Dringo Dan Do neu yn yr 
Awyr Agored 14% 16% 11% 

Criced 10% 9% 11% 
Cyrlio 6% 6% 7% 
Beicio 8% 9% 7% 
Dawns 4% 7% 2% 
Pêl Osgoi 12% 11% 12% 
Ffensio 13% 12% 15% 
Hoci Maes 6% 7% 4% 
Pysgota neu Enweirio 11% 8% 14% 
Dosbarthiadau Ffitrwydd 6% 10% 3% 
Pêl Droed 4% 5% 3% 
Pêl Gôl  3% 3% 4% 
Golff 12% 13% 12% 
Gymnasteg  10% 16% 4% 
Marchogaeth Ceffylau 14% 22% 7% 
Hoci Iâ  8% 9% 7% 
Jiwdo  11% 8% 12% 
Carate 15% 16% 13% 
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Lacrosse 5% 8% 3% 
Achub Bywyd  11% 14% 10% 
Chwaraeon Modur 20% 16% 25% 
Beicio Mynydd 12% 11% 13% 
Pêl Rwyd  7% 9% 5% 
Padlfyrddio         13% 15% 11% 
Parkour 15% 16% 15% 
Pŵl neu Snwcer  9% 8% 10% 
Chwaraeon Rholio  11% 15% 7% 
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl 
Feddal  8% 9% 8% 

Rhwyfo 9% 10% 8% 
Rygbi 5% 6% 5% 
Rhedeg neu Loncian                 3% 4% 3% 
Hwylio 9% 8% 11% 
Sglefrfyrddio 11% 15% 8% 
Chwaraeon Eira 17% 19% 17% 
Sboncen  8% 7% 9% 
Syrffio  19% 22% 17% 
Nofio 11% 11% 10% 
Tennis Bwrdd 15% 15% 16% 
Saethu Targedau  17% 14% 20% 
Tennis neu Dennis Byr  17% 17% 16% 
Trampolinio  15% 18% 12% 
Triathlon 9% 9% 9% 
Pêl Foli 11% 13% 9% 
Polo Dŵr 10% 12% 9% 
Codi Pwysau  12% 10% 14% 
Pêl Fasged Cadair Olwyn  3% 3% 3% 
Rygbi Cadair Olwyn  2% - 3% 
Tennis Cadair Olwyn  4% 4% 3% 
Gwyntsyrffio  10% 11% 10% 
Reslo 10% 8% 11% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %.  
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Atodiad G  
Byddwn yn gwneud mwy o chwaraeon pe bai... rhestr  

 Ceredigion Canolbarth 
Cymru 

Cymru 

Pe bai mwy o gyfleoedd 
chwaraeon yn fy siwtio i 38% 40% 37% 

Pe na bai’n rhaid i mi fynd adref 
ar y bws  9% 9% 6% 

Pe bai gen i fwy o amser 40% 39% 36% 

Pe bai’n rhatach 18% 19% 17% 

Pe bai’n haws eu cyrraedd  21% 21% 19% 

Pe bai gen i’r offer sydd arnaf ei 
angen  16% 17% 16% 

Pe bai’r llefydd lle rydw i’n 
cymryd rhan mewn chwaraeon 
yn well   

10% 11% 10% 

Pe bai bechgyn a merched yn 
gwneud chwaraeon ar wahân  9% 10% 9% 

Pe bai bechgyn a merched yn 
gwneud chwaraeon gyda’i gilydd 10% 11% 10% 

Pe bawn i’n mwynhau mwy ar 
AG 15% 15% 16% 

Pe bawn i’n mwynhau mwy ar 
chwaraeon  15% 15% 15% 

Pe bai mwy o bobl yn y gamp yn 
edrych fel fi  4% 5% 5% 

Pe bawn i’n fwy hyderus  26% 26% 25% 

Pe bawn i’n well mewn 
chwaraeon  20% 20% 20% 

Pe bawn i’n gallu rheoli fy mislif 
yn well  5% 6% 5% 

Pe bai rhywun arall yn cadw 
cwmni i mi  24% 24% 23% 

Dydw i ddim angen nac eisiau 
cymryd rhan mewn mwy o 
chwaraeon  

8% 8% 9% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %.  
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Atodiad H 
Byddwn yn gwneud mwy o chwaraeon pe bai... rhestr yn ôl rhywedd 
 

 Ceredigion Merched 
(Ceredigion) 

Bechgyn 
(Ceredigion) 

Pe bai mwy o gyfleoedd chwaraeon yn 
fy siwtio i 38% 42% 35% 

Pe na bai’n rhaid i mi fynd adref ar y 
bws  9% 10% 8% 

Pe bai gen i fwy o amser 40% 44% 37% 

Pe bai’n rhatach 18% 21% 15% 

Pe bai’n haws eu cyrraedd  21% 23% 19% 

Pe bai gen i’r offer sydd arnaf ei angen  16% 15% 15% 

Pe bai’r llefydd lle rydw i’n cymryd rhan 
mewn chwaraeon yn well   10% 9% 10% 

Pe bai bechgyn a merched yn gwneud 
chwaraeon ar wahân  9% 15% 5% 

Pe bai bechgyn a merched yn gwneud 
chwaraeon gyda’i gilydd 10% 10% 8% 

Pe bawn i’n mwynhau mwy ar AG 15% 17% 12% 

Pe bawn i’n mwynhau mwy ar 
chwaraeon  15% 18% 11% 

Pe bai mwy o bobl yn y gamp yn 
edrych fel fi  4% 4% 3% 

Pe bawn i’n fwy hyderus  26% 33% 18% 

Pe bawn i’n well mewn chwaraeon  20% 24% 14% 

Pe bawn i’n gallu rheoli fy mislif yn well  5% 8% - 

Pe bai rhywun arall yn cadw cwmni i 
mi  24% 32% 16% 

Dydw i ddim angen nac eisiau cymryd 
rhan mewn mwy o chwaraeon 8% 5% 11% 

 

Sylwer: Mae “-” yn cynrychioli llai na 30 o ymatebion wedi’u pwysoli, sy’n golygu na allwn adrodd yn fanwl gywir ar y ffigur %. 
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Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 / Tudalen: 1Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 / Tudalen: 1 Chwaraeon Cymru

Ceredigion: Crynodeb 2018 o Ganlyniadau

Cymhelliant

Hoffai 97% 
o'r disgyblion wneud mwy o chwaraeon

Hyder

80% o'r disgyblion

yn hyderus i roi cynnig ar 
weithgareddau newydd

52% o'r disgyblion
wedi cymryd rhan mewn chwaraeon

dair gwaith neu fwy yr wythnos 

Ymwybyddiaeth

A yw disgyblion yn 
ymwybodol

o'r cyfleoedd i gymryd rhan 
mewn chwaraeon yng 

Ngheredigion?

Cyfleoedd ac
Adnoddau

109 munud o A.G. gwricwlaidd yn cael eu
darparu gan Geredigion yr wythnos

Y
Profiad

64% o'r disgyblion

yn mwynhau A.G. 'yn fawr'
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Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 / Tudalen: 2Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 / Tudalen: 2 Chwaraeon Cymru

Ar ôl arolwg llwyddiannus yn 2015, cafodd Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru ei weithredu eto yn 
ystod tymor yr haf 2018. Yn gyffredinol, cymerodd 120,175 o ddisgyblion o 1,095 o ysgolion yng Nghymru 
ran gan wneud hwn yr arolwg mwyaf hyd yma.  

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau penodol i Geredigion lle bu i 2708 o ddisgyblion gymryd 
rhan a rhannu eu llais mewn perthynas ag addysg gorfforol (AG), chwaraeon allgyrsiol a gweithgarwch 
cymunedol. 

Mae’r adran gyntaf ar gyfranogiad pobl ifanc mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn darparu 
crynodeb o faint o ddisgyblion yng Ngheredigion sy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn chwaraeon a pha 
fathau o weithgareddau maent yn eu gwneud. Byddwch yn gallu cymharu eich canlyniadau â'r blynyddoedd
blaenorol yn ogystal â'r cyfartaledd cenedlaethol.

Yn dilyn hyn, cyflwynir y canlyniadau o dan yr Elfennau Ymgysylltu. Mae’r pum maes allweddol yma’n sail i’r 
tebygolrwydd y bydd person ifanc yn cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon. Gall y dystiolaeth a 
ddarperir o dan bob un o’r meysydd hyn helpu fel sail i’r camau gweithredu y gall Ceredigion eu rhoi ar 
waith i wella ansawdd y chwaraeon mae’n eu cynnig. Mae hyn yn cynnwys faint o ddisgyblion sy’n 
mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon ar hyn o bryd a’r mathau o weithgareddau maent wedi dangos 
diddordeb mewn gwneud mwy ohonynt. Dyma’r Elfennau Ymgysylltu:

Cymhelliant
Hyder
Ymwybyddiaeth
Cyfle ac Adnoddau
Y Profiad

Diolch i chi am gymryd rhan yn yr arolwg. Gobeithio y bydd y dystiolaeth yn yr adroddiad hwn yn 
ddefnyddiol ar gyfer arolygu, cynllunio ac fel adnodd i gynorthwyo gyda thrafodaeth am chwaraeon, 
gweithgarwch a lles gyda disgyblion a staff. Trwy wneud hynny byddwch nid yn unig yn gwella bywydau 
eich disgyblion ond hefyd yn helpu Cymru i gyflawni ei gweledigaeth o fod yn Genedl Egnïol Lle Gall Pawb 
Gael Mwynhad Oes o Chwaraeon.

Yn gywir 

Sarah Powell
Prif Weithredwr
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Adran 1: Tuag at Genedl Egnïol

Cyfranogiad Cyffredinol

Mae’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yn galw am Genedl Egnïol Lle Gall Pawb Gael 
Mwynhad Oes o Chwaraeon. Ers 2011, mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol wedi cyflwyno darlun manwl o 
amledd y cymryd rhan, gan alluogi i ni edrych ar sawl gwaith yr wythnos mae disgyblion yn cymryd rhan 
mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol trefnus y tu allan i’r cwricwlwm. Mae i ba raddau mae 
disgyblion yn cymryd rhan mewn chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol dair gwaith neu fwy yr wythnos 
yn arwydd o ran a yw pobl ifanc yng Nghymru’n cyfrannu tuag at ‘Genedl Egnïol’.

Ffigur 1. Canran y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm dair gwaith yr 
wythnos o leiaf.
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Ceredigion 2018

Ceredigion 2015

Cymru 48%

52%

49%

Yng Ngheredigion, cymerodd 52% o’r disgyblion ran mewn chwaraeon 
allgyrsiol yn yr ysgol, neu mewn camp gyda chlwb y tu allan i’r ysgol dair 
gwaith neu fwy yr wythnos. Hefyd, mae 54% o'r bechgyn yn cymryd rhan dair 
gwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â 51% o'r merched. Yng Nghymru, 
mae 47% o ddisgyblion cynradd a 48% o ddisgyblion uwchradd yn cymryd 
rhan dair gwaith neu fwy yr wythnos.

Ffigur 2. Canran y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm dair gwaith yr 
wythnos o leiaf yn ôl grŵp blwyddyn.
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Cymryd Rhan Mewn Chwaraeon Allgyrsiol (clwb ar ôl ysgol neu amser cinio)

Cymerodd 74% o ddisgyblion Ceredigion ran unwaith o leiaf mewn chwaraeon allgyrsiol yn ystod blwyddyn 
ysgol 2017/18. Mae hyn yn cymharu â chyfradd gymryd rhan genedlaethol o 66%.

Cymerodd 53% o ddisgyblion Ceredigion ran yn aml (cymryd rhan o leiaf unwaith yr wythnos ar gyfartaledd 
mewn chwaraeon allgyrsiol yn ystod blwyddyn ysgol 2017/18), o gymharu â chyfradd gymryd rhan 
genedlaethol o 50%.

Ffigurau 3. Canran y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch allgyrsiol yn ôl blwyddyn ysgol a 
rhyw.
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Ffigurau 4. Canran y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch yn aml (unwaith yr wythnos o leiaf) 
yn ôl blwyddyn ysgol a rhyw.
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Dangosir y chwaraeon y mae’r disgyblion fwyaf tebygol o gymryd rhan ynddynt yn ystod y cyfnod allgyrsiol 

isod. Gwelir rhestr lawn yn yr Atodiadau.

Ffigur 5. Gweithgareddau allgyrsiol poblogaidd yng Ngheredigion yn ôl rhyw.
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Gwelir dadansoddiad llawn o’r gweithgareddau yn Atodiad A.
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Cymryd rhan mewn chwaraeon cymunedol

Mae 69% o ddisgyblion Ceredigion yn cymryd rhan mewn chwaraeon unwaith yr wythnos o leiaf mewn 
clwb cymunedol o gymharu â 65% fel cyfartaledd Cymru.

Dangosir y chwaraeon poblogaidd mae disgyblion Ceredigion yn cymryd rhan ynddynt mewn clybiau 
cymunedol yn y tabl isod:

Ffigur 6. Gweithgareddau cymunedol poblogaidd yng Ngheredigion yn ôl rhyw.
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Gwelir dadansoddiad llawn o’r chwaraeon yn Atodiad B.
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Aelodaeth o Glybiau Chwaraeon

Dywedodd 63% o ddisgyblion Ceredigion eu bod yn aelodau o glwb chwaraeon. Gwelir y dadansoddiad yn 
ôl rhyw isod:

Ffigur 7. Canran y disgyblion sy’n aelodau o glwb chwaraeon yn ôl grŵp blwyddyn a rhyw.
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Hefyd gofynnwyd i’r disgyblion uwchradd a ydynt yn gwirfoddoli neu’n helpu gyda chwaraeon yn yr ysgol 
neu yn eu cymuned. 

Dywedodd 36% o ddisgyblion Ceredigion eu bod yn gwirfoddoli yn yr ysgol neu’r tu allan iddi mewn rhyw 
ffordd (37% o fechgyn a 35% o ferched). 

Mae hyn yn cymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol (30%), argyfer bechgyn (31%), ac ar gyfer merched (30%). 
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Adran 2: Cymhelliant – ‘Rydw i eisiau cymryd rhan'
Mae cymhelliant yn ymwneud â dyhead mewnol disgybl i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon. 
Dywedodd 97% o ddisgyblion Ceredigion eu bod eisiau cymryd rhan mewn mwy o chwaraeon o ryw fath, o 
gymharu â 96% yng Nghymru. 

Yng Ngheredigion, dywedodd 55% o’r disgyblion y byddent yn hoffi gwneud 
mwy o Nofio, o gymharu â disgyblion yng Nghymru yn gyffredinol lle roedd y 
galw cudd mwyaf am Nofio. Yng Ngheredigion roedd y galw mwyaf ymhlith y 
bechgyn am Pêl Droed, ac ar gyfer y merched roedd y galw cudd mwyaf am 
Nofio.

Ffigur 8. Y pump o brif chwaraeon yr hoffai’r disgyblion wneud mwy ohonynt yn ôl rhyw .
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Gwelir dadansoddiad llawn yn Atodiad C.
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Adran 3: Hyder – ‘Rydw i’n gallu cymryd rhan'

Mae cred pobl ifanc yn eu gallu eu hunain, a’u hyder i gymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon 
newydd, yn debygol o effeithio ar a ydynt yn egnïol ai peidio hefyd. 

Datgelodd dadansoddiad o Arolwg Chwaraeon Ysgol 2015 bod y disgyblion 
hynny oedd yn hyderus iawn i roi cynnig ar weithgareddau newydd heb boeni 
ddwywaith yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu 
fwy yr wythnos.

Yn gyffredinol, mae 80% o ddisgyblion Ceredigion yn hyderus iawn / eithaf 
hyderus i roi cynnig ar weithgareddau newydd.  

Ffigur 9. Pa mor hyderus yw disgyblion yn rhoi cynnig ar weithgareddau newydd heb boeni?
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Ffigur 10. Pa mor hyderus yw disgyblion yn rhoi cynnig ar weithgareddau newydd? (yn ôl grŵp blwyddyn a rhyw)
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Yn ôl rhyw, mae 84% o'r bechgyn yn hyderus iawn/eithaf hyderus, o gymharu â 76% o'r merched. Hefyd 
dywedodd 24% o’r disgyblion y byddent yn ‘gwneud mwy o chwaraeon pe baent yn fwy hyderus’ a 
dywedodd 24% o’r disgyblion y byddent yn gwneud mwy o chwaraeon pe baent ‘yn well mewn chwaraeon’.
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Adran 4: Ymwybyddiaeth – ‘Rydw i’n gwybod ble i 
gymryd rhan'

Mae gwybod pryd, ble a sut i gymryd mantais o gyfleoedd perthnasol yn hanfodol os ydym eisiau i fwy o 
bobl ifanc fod yn egnïol a chael mwynhad am oes o chwaraeon yng Nghymru. 

Gall ysgolion gymryd sawl cam i gynyddu ymwybyddiaeth y disgyblion o gyfleoedd lleol a chyfleoedd a 
weithredir gan yr ysgol. Mae’r raffeg gwybodaeth isod yn dangos rhai o’r mesurau posib hyn.  
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Adran 5: Cyfleoedd ac Adnoddau – 'Mae’n hawdd i mi 
gymryd rhan'

Er mwyn i fwy o bobl ifanc allu cymryd rhan mewn chwaraeon yn amlach, mae’n bwysig bod cyfleoedd ar 
gael ac yn hawdd cael mynediad iddynt. Mae’r adran ganlynol yn disgrifio beth sydd ar gael o ran 
darpariaeth gwricwlaidd ac allgyrsiol yng Ngheredigion. 

AG Gwricwlaidd
Gosododd Llywodraeth Cynulliad Cymru darged yn ‘Dringo’n Uwch’ i bob 
ysgol gynradd ac uwchradd ddarparu o leiaf 2 awr o chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol cwricwlaidd yr wythnos. Mae Ceredigion yn 
darparu 109 o funedau o AG gwricwlaidd yr wythnos ar gyfartaledd o 
gymharu â 99 o funudau mewn awdurdodau lleol ledled Cymru.

Ar gyfartaledd, mae Ceredigion yn cynnig 109 o funudau yr wythnos i 
ddisgyblion cynradd a 105 o funudau yr wythnos i ddisgyblion 
uwchradd. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 99 o 
funudau i ddisgyblion cynradd, a 95 o funudau i ddisgyblion uwchradd. 

Chwaraeon Allgyrsiol

Gall darparu amrywiaeth o weithgareddau helpu ysgolion i weithio gyda 
phob disgybl a rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu amrywiaeth o wahanol 
sgiliau a chymwyseddau. Ar gyfartaledd, darperir 9 o wahanol 
weithgareddau mewn ysgolion cynradd a 14 o wahanol weithgareddau 
mewn ysgolion uwchradd yng Ngheredigion, o gymharu â’r cyfartaledd 
cenedlaethol o 8 (cynradd) a 15 (uwchradd) o weithgareddau. Gall 
cymharu’r gweithgareddau mae eich ysgolion yn eu darparu ochr yn 
ochr â’r ffigurau galw cudd a nodwyd yn yr adran ‘cymhelliant’ helpu eich 
awdurdod lleol i nodi meysydd posib ar gyfer mwy o ymgysylltu mewn 
chwaraeon.

Ffigur 11. Pa ‘gyfleoedd ac adnoddau’ fyddai’n annog disgyblion Ceredigion i wneud mwy o chwaraeon?
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Adran 6: Y Profiad – ‘Rydw i wrth fy modd yn cymryd 
rhan’ 

Yn 2015, dangosodd yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol bod disgyblion bron ddwywaith yn fwy tebygol o 
gymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos os oeddent yn mwynhau chwaraeon ysgol 
‘yn fawr’. 

Gofynnwyd i’r disgyblion a ydynt yn mwynhau eu gwersi AG ac a ydynt yn 
mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon mewn clybiau ar ôl ysgol neu yn 
ystod amser cinio (ein mesur o chwaraeon allgyrsiol).

Yng Ngheredigion, mae 64% o’r disgyblion yn mwynhau AG 'llawer' a 
51% yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol 'lawer'.  

Ffigur 12. Faint ydych chi’n mwynhau gwersi AG? (yn ôl grŵp blwyddyn a rhyw)
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Ffigur 13. Faint ydych chi’n mwynhau gweithgarwch allgyrsiol? (yn ôl grŵp blwyddyn a rhyw)
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Gall mwynhad a phrofiadau da o chwaraeon yn yr ysgol arwain at gymryd rhan y tu allan i’r ysgol a helpu i 
greu arfer o ffordd o fyw iach ac egnïol.

Dywedodd 67% o’r disgyblion yng Ngheredigion wrthym eu bod yn mwynhau cymryd rhan mewn 
chwaraeon ‘yn fawr’ pan nad ydynt yn yr ysgol. 

Ffigur 14. Faint ydych chi’n mwynhau chwaraeon trefnus y tu allan i’r ysgol? (yn ôl grŵp blwyddyn a rhyw)
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Dydw i ddim yn gwneud chwaraeon pan nad ydw i yn yr ysgol

Dangosodd arolwg 2015 bod mwy o debygolrwydd y byddai disgyblion yn 
cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos os oeddent 
‘bob amser’ yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud AG a chwaraeon ysgol.

Yn 2018, dywedodd, 60% o ddisgyblion Ceredigion eu bod bob amser yn 
teimlo’n gyfforddus mewn gwersi AG a chwaraeon ysgol.

Figure 15. Pa mor aml ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn cymryd rhan mewn gwersi AG a chwaraeon ysgol? (yn ôl 
grŵp blwyddyn a rhyw)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cymru  Ceredigion
Bechgyn

blwyddyn
3-4

Merched
blwyddyn

3-4

Bechgyn
blwyddyn

5-6

Merched
blwyddyn

5-6

Bechgyn
blwyddyn

7-9

Merched
blwyddyn

7-9

Bechgyn
blwyddyn

10-11

Merched
blwyddyn

10-11

43%

38%

20%

66%

31%

3%

71%

25%

4%

52%

43%

6%

67%

27%

6%

66%

33%

1%

59%

35%

6%

58%

41%

1%

60%

37%

3%

60%

34%

6%

Bob amser Weithiau Byth

Tudalen 186



Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 / Tudalen: 14Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 / Tudalen: 14 Chwaraeon Cymru

Gall gwrando ar ddisgyblion a chreu darpariaeth i ddiwallu eu hanghenion 
amrywiol helpu i gynyddu eu mwynhad o chwaraeon a gweithgarwch 
corfforol. Ledled Cymru, mae’r disgyblion sy’n teimlo bod eu syniadau ‘bob 
amser’ yn cael sylw’n fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon yn yr ysgol 
a’u mwynhau.

Yng Ngheredigion, dywedodd 25% o ddisgyblion (30% o fechgyn a 20% o 
ferched) bod eu syniadau ‘bob amser’ yn cael sylw.

Hefyd dywedodd 13% o’r disgyblion y byddent yn gwneud mwy o chwaraeon pe bai cyfleusterau’r ysgol yn 
well a dywedodd 17% y byddent yn gwneud mwy o chwaraeon pe baent yn mwynhau mwy ar y profiad.
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Adran 7: Casgliadau

O gymharu â’r canlyniadau ar gyfer Cymru, mae’r dystiolaeth o’r Arolwg Chwaraeon Ysgol yn dangos y 
canlynol am Geredigion:

52% o’r disgyblion yn cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol yn yr ysgol, neu chwaraeon mewn clwb y tu 
allan i’r ysgol, dair gwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 48%. 

1. Cymhelliant:
97% o’r disgyblion wedi dweud eu bod eisiau cymryd rhan mewn mwy o chwaraeon o ryw fath, o gymharu 
â 96% yng Nghymru.  

2. Hyder:
80% o’r disgyblion wedi dweud eu bod naill ai’n hyderus neu’n hyderus iawn i roi cynnig ar weithgareddau 
newydd, o gymharu â  80% o ddisgyblion yng Nghymru. 

3. Ymwybyddiaeth:
Pa mor ymwybodol yw disgyblion yng Ngheredigion o gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon?
Pa gamau y gellir eu cymryd i sicrhau bod pob disgybl yn ymwybodol o'r cynigion sydd ar gael iddynt?

4. Cyfleoedd ac Adnoddau:
Mae Ceredigion yn darparu 109 munud o AG gwricwlaidd yr wythnos o gymharu ag ysgolion Cymru 
sy’n darparu 99 munud.
Mae Ceredigion yn darparu 9 o weithgareddau allgyrsiol i ysgolion cynradd, a 14 i ysgolion uwchradd, 
o gymharu ag ysgolion Cymru sy’n darparu 8 a 15 o weithgareddau allgyrsiol (cynradd/uwchradd), yn
eu trefn.

5. Y Profiad:
Dywedodd 64% o’r disgyblion eu bod yn mwynhau AG 'llawer' a dywedodd  51% eu bod yn mwynhau 
gweithgareddau allgyrsiol 'llawer', o gymharu â disgyblion Cymru yn gyffredinol a ddywedodd eu bod yn 
mwynhau AG 'llawer' (63%) a gweithgareddau allgyrsiol 'lawer' (48%). 

Mae Chwaraeon Cymru’n annog awdurdodau lleol i wneud defnydd o’u hadroddiad fel ffynhonnell o 
dystiolaeth gadarn ar gyfer gwneud gwelliannau parhaus mewn AG a chwaraeon, gan helpu plant i ddod yn 
fwy llythrennog yn gorfforol a gwella lefelau lles. 

Am esiamplau o ysgolion sydd wedi defnyddio canfyddiadau’r Arolwg Chwaraeon Ysgol i wella AG a  
chwaraeon a datblygu disgyblion iach, hyderus ac egnïol, ewch i’n gwefan ni:
www.arolwgchwaraeonysgol.org.uk

I gael gwybod mwy am lythrennedd corfforol a’r adnoddau sydd ar gael ewch i:
http://physicalliteracy.sportwales.org.uk/cy/
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Mae cynnwys yr Arolwg Chwaraeon Ysgol wedi’i seilio ar yr adnoddau a’r dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Estyn (2010) ar gyfer Arolygu Ysgolion Cynradd o fis Medi 2010 ymlaen. Estyn: Caerdydd.
Cyfarwyddyd Estyn (2010) ar gyfer Arolygu Ysgolion Uwchradd o fis Medi 2010 ymlaen. Estyn: Caerdydd.
Yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (2005) Do you have high quality PE and sport in your school?

       A guide to self-evaluating and improving the quality of PE and school sport. QCA: Annesely.
Chwaraeon Cymru (2010) Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Cwblhau Hunanwerthusiad AGChY.

       Chwaraeon Cymru: Caerdydd.
LlCC (2006) Adnodd Asesu Gweithgarwch Corfforol mewn Ysgolion: adnodd ar gyfer monitro a

       gwerthuso dull ysgol gyfan o weithredu gyda gweithgarwch corfforol. LlCC: Caerdydd.

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynnal arolygon ar ddisgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, ym 
mlynyddoedd ysgol 3 i 11, dros gyfnod o 17 mlynedd. Mae pob ysgol sy’n casglu nifer digonol o ymatebion 
i’r arolwg gan eu disgyblion yn cael canlyniadau heb eu pwysoli o’r arolwg. Ar gyfer Arolwg 2018, arolygodd 
Ceredigion 2708 o ddisgyblion. 
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Atodiad A: Chwaraeon Allgyrsiol

Mae’r tabl canlynol yn dangos canran y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol, yng 
Nghymru ac yn eich awdurdod lleol chi:

Cymru Ceredigion

Disgyblion 

Gwrywaidd 

Ceredigion

Disgyblion 

Benywaidd 

Ceredigion

Gweithgareddau anturus 8% 11% 11% 12%

Saethyddiaeth 3% 7% 8% 7%

Athletau 22% 35% 35% 37%

Badminton 9% 6% 7% 5%

Pêl Fasged 16% 18% 19% 17%

BMX 2% 2% 3% 2%

Boccia 1% 0% 1% 0%

Bowlio (nid bowlio deg) 2% 2% 2% 2%

Bocsio 2% 1% 1% 1%

Canŵio neu Gaiacio 2% 5% 6% 5%

Cheerleading 2% 1% 1% 1%

Dringo 6% 10% 11% 11%

Criced 15% 22% 27% 17%

Beicio 6% 9% 10% 10%

Dawns 10% 12% 10% 15%

Pêl Osgoi 19% 23% 24% 22%

Dosbarthiadau ffitrwydd 8% 12% 12% 12%

Pêl Droed 31% 39% 47% 32%

Pêl Gôl 1% 1% 2% 1%

Golff 3% 3% 3% 2%

Gymnasteg 11% 11% 10% 13%

Hoci 11% 19% 12% 28%

Marchogaeth Ceffylau 2% 3% 3% 3%

Achub Bywyd 4% 5% 6% 5%

Crefftau Ymladd 3% 2% 2% 1%

Beicio Mynydd 2% 2% 3% 2%

Pêl Rwyd 19% 25% 16% 36%

Parkour 3% 2% 3% 1%

Chwaraeon Sglefrio 1% 1% 1% 1%

Rownderi / Pêl Fas / Pêl Feddal 22% 34% 32% 37%

Rhwyfo 2% 5% 5% 4%
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Rygbi 20% 28% 37% 20%

Rhedeg neu Loncian 24% 34% 35% 34%

Hwylio 1% 2% 2% 2%

Sglefrfyrddio 1% 1% 1% 1%

Chwaraeon Eira 2% 4% 4% 5%

Sboncen 2% 2% 2% 2%

Syrffio 2% 2% 3% 2%

Nofio 17% 25% 26% 24%

Tennis Bwrdd 6% 8% 10% 7%

Tennis neu Dennis Byr 10% 12% 13% 12%

Trampolinio 4% 5% 5% 4%

Triathlon 2% 1% 1% 1%

Pêl Foli 3% 4% 4% 3%

Polo Dŵr 2% 2% 2% 2%

Codi Pwysau 3% 5% 6% 4%

Pêl Fasged Cadair Olwyn 1% 3% 4% 2%

Rygbi Cadair Olwyn 1% 1% 2% 1%

Tennis Cadair Olwyn 1% 1% 1% 1%

Chwaraeon eraill 11% 13% 13% 13%
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Atodiad B: Chwaraeon Cymunedol

Mae’r tabl canlynol yn dangos canran y disgyblion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon mewn clybiau y tu 
allan i’r ysgol, ar gyfer Cymru ac ar gyfer eich awdurdod lleol chi:

Cymru Ceredigion

Disgyblion 

Gwrywaidd 

Ceredigion

Disgyblion 

Benywaidd 

Ceredigion

Gweithgareddau anturus 9% 12% 13% 11%

Saethyddiaeth 5% 9% 9% 9%

Athletau 12% 16% 16% 15%

Badminton 4% 5% 4% 5%

Pêl Fasged 7% 10% 11% 8%

BMX 3% 3% 5% 1%

Boccia 1% 0% 0% 0%

Bowlio (nid bowlio deg) 2% 4% 5% 3%

Bocsio 9% 6% 8% 4%

Canŵio neu Gaiacio 4% 9% 9% 9%

Cheerleading 3% 2% 1% 4%

Dringo 9% 12% 12% 13%

Criced 8% 10% 15% 5%

Beicio 8% 12% 13% 11%

Dawns 14% 16% 5% 27%

Pêl Osgoi 7% 8% 9% 7%

Dosbarthiadau ffitrwydd 10% 12% 8% 17%

Pêl Droed 25% 31% 43% 18%

Pêl Gôl 1% 1% 1% 0%

Golff 6% 6% 7% 5%

Gymnasteg 12% 12% 6% 19%

Hoci 6% 11% 7% 15%

Marchogaeth Ceffylau 6% 9% 5% 14%

Achub Bywyd 6% 8% 8% 8%

Crefftau Ymladd 10% 9% 10% 8%

Beicio Mynydd 4% 7% 9% 4%

Pêl Rwyd 9% 7% 5% 10%

Parkour 4% 3% 4% 2%

Chwaraeon Sglefrio 3% 3% 2% 4%

Rownderi / Pêl Fas / Pêl Feddal 6% 9% 10% 9%

Rhwyfo 3% 5% 6% 5%
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Rygbi 16% 21% 30% 11%

Rhedeg neu Loncian 16% 20% 21% 18%

Hwylio 2% 3% 3% 4%

Sglefrfyrddio 2% 2% 2% 2%

Chwaraeon Eira 3% 4% 5% 4%

Sboncen 2% 3% 4% 3%

Syrffio 3% 6% 5% 6%

Nofio 27% 28% 25% 31%

Tennis Bwrdd 6% 7% 9% 6%

Tennis neu Dennis Byr 7% 7% 9% 6%

Trampolinio 9% 8% 7% 9%

Triathlon 2% 3% 3% 3%

Pêl Foli 3% 3% 3% 3%

Polo Dŵr 3% 4% 4% 4%

Codi Pwysau 4% 5% 6% 4%

Pêl Fasged Cadair Olwyn 1% 3% 2% 3%

Rygbi Cadair Olwyn 1% 1% 1% 0%

Tennis Cadair Olwyn 1% 0% 0% 0%

Chwaraeon eraill 12% 12% 11% 13%
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Atodiad C: Galw Cudd

Mae’r tabl canlynol yn dangos canran y disgyblion fyddai’n hoffi gwneud mwy o chwaraeon, yng Nghymru 
ac yn eich awdurdod lleol chi:

Cymru Ceredigion

Disgyblion 

Gwrywaidd 

Ceredigion

Disgyblion 

Benywaidd 

Ceredigion

Gweithgareddau anturus 31% 36% 32% 39%

Saethyddiaeth 27% 31% 31% 30%

Athletau 28% 32% 31% 34%

Badminton 18% 19% 19% 19%

Pêl Fasged 30% 29% 31% 28%

BMX 20% 24% 33% 15%

Boccia 4% 4% 5% 4%

Bowlio (nid bowlio deg) 10% 13% 13% 13%

Bocsio 27% 27% 33% 21%

Canŵio neu Gaiacio 19% 27% 23% 31%

Cheerleading 16% 15% 4% 27%

Dringo 35% 42% 38% 45%

Criced 23% 28% 36% 21%

Beicio 40% 50% 52% 49%

Dawns 27% 27% 10% 45%

Pêl Osgoi 37% 35% 39% 31%

Dosbarthiadau ffitrwydd 20% 19% 13% 26%

Pêl Droed 43% 46% 56% 37%

Pêl Gôl 6% 6% 7% 5%

Golff 20% 21% 27% 16%

Gymnasteg 25% 25% 11% 38%

Hoci 20% 28% 21% 36%

Marchogaeth Ceffylau 24% 27% 13% 41%

Achub Bywyd 18% 22% 18% 25%

Crefftau Ymladd 22% 23% 23% 22%

Beicio Mynydd 28% 37% 45% 29%

Pêl Rwyd 26% 27% 16% 39%

Parkour 29% 29% 38% 19%

Chwaraeon Sglefrio 15% 18% 13% 23%

Rownderi / Pêl Fas / Pêl Feddal 27% 32% 31% 35%

Rhwyfo 13% 19% 17% 21%
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Rygbi 31% 37% 44% 29%

Rhedeg neu Loncian 34% 36% 35% 36%

Hwylio 12% 16% 14% 19%

Sglefrfyrddio 17% 19% 19% 19%

Chwaraeon Eira 18% 24% 22% 26%

Sboncen 11% 12% 14% 11%

Syrffio 23% 30% 26% 34%

Nofio 52% 55% 51% 60%

Tennis Bwrdd 26% 32% 35% 29%

Tennis neu Dennis Byr 22% 25% 27% 24%

Trampolinio 40% 43% 36% 50%

Triathlon 11% 14% 15% 14%

Pêl Foli 17% 18% 16% 21%

Polo Dŵr 16% 17% 15% 19%

Codi Pwysau 17% 21% 25% 16%

Pêl Fasged Cadair Olwyn 7% 10% 10% 10%

Rygbi Cadair Olwyn 5% 7% 7% 7%

Tennis Cadair Olwyn 5% 6% 6% 7%

Chwaraeon eraill 25% 24% 23% 25%
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Atodiad D: 'Fe fyddwn i’n gwneud mwy o chwaraeon pe 
bai...'

Mae’r tabl canlynol yn dangos canran y disgyblion a ‘fyddai’n gwneud mwy o chwaraeon pe bai…’:

Cymru Ceredigion

Disgyblion 

Gwrywaidd 

Ceredigion

Disgyblion 

Benywaidd 

Ceredigion

Mwy o chwaraeon addas i mi ar gael 35% 35% 34% 37%

Fy rhieni yn mynd gyda mi 11% 11% 11% 10%

Fy ffrindiau yn mynd gyda mi 38% 38% 30% 46%

Gen i fwy o amser 34% 41% 38% 45%

Yn rhatach 19% 22% 19% 25%

Y clybiau’n haws eu cyrraedd 20% 23% 21% 26%

Y cyfleusterau chwaraeon yn yr ysgol yn well 12% 13% 12% 15%

Y cyfleusterau chwaraeon cymunedol yn well 9% 11% 10% 12%

Yr ystafelloedd newid yn neisiach 12% 11% 9% 14%

Y cit yn neisiach 12% 12% 9% 16%

Gen i’r cit neu’r offer angenrheidiol 12% 12% 12% 13%

Pe bawn i’n fwy heini 20% 23% 19% 26%

Pe bawn i’n well mewn chwaraeon 21% 24% 20% 29%

Merched a bechgyn yn gwneud chwaraeon ar 
adegau gwahanol 

10% 11% 6% 17%

Dim rhaid i mi fynd adref yn syth ar ôl ysgol 9% 10% 8% 11%

Dim rhaid i mi fynd adref ar y bws 6% 8% 7% 9%

Gen i ddim byd arall i’w wneud ar ôl ysgol 14% 15% 12% 19%

Pe bawn i’n mwynhau mwy 15% 17% 16% 18%

Pe bawn i’n fwy hyderus 21% 24% 17% 31%

Rydw i’n gwneud digon o chwaraeon eisoes 9% 9% 11% 7%

Dydw i ddim eisiau gwneud mwy o chwaraeon 4% 3% 3% 3%

Arall 13% 11% 12% 10%
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Atodiad E: Ffordd o Fyw Iach

Dywedodd 59% o’r disgyblion bod gwersi AG a chwaraeon yn cyfrannu llawer tuag at ffordd o fyw iach, o 
gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 56%.

Roedd 64% o'r bechgyn a 56% o'r merched yng Ngheredigion yn credu y bydd gwersi AG a chwaraeon 
yn eu helpu i gael ffordd o fyw iach, o gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer bechgyn (59%) a 
merched (54%), yn eu trefn. 

Ffigur 16. Faint mae gwersi AG a chwaraeon yn eich helpu chi i gael ffordd o fyw iach?
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Cofnodion Cyfarfod o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, 

Aberaeron ac o bell ar Ddydd Iau, 27 Hydref 2022 
 
PRESENNOL: Y Cynghorydd Caryl Roberts (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Ceris Jones 
(Is-gadeirydd), Ann Bowen Morgan, Amanda Edwards, Elaine Evans, Eryl Evans, 
Keith Evans, Wyn Evans, Gwyn James, Sian Maehrlein, John Roberts a Carl 
Worrall.  
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Euros Davies a Rhodri Evans. 
 
AELODAU CABINET YN BRESENNOL: Y Cynghorwr Alun Williams. 
 
SWYDDOGION YN BRESENNOL: Elizabeth Upcott, Rheolwr Corfforaethol, 
Diogelu; Carwen Evans, Rheolwr Corfforaethol, Diogelu’r Cyhoedd; Heddwyn Evans, 
Rheolwr Iechyd Yr Amgylchedd; Elis Gwyn, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd;  
Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Gofal; Dwynwen Jones, 
Swyddog Trosolwg a Chraffu; Neris Morgans, Swyddog Gwasanaethau 
Democrataidd a Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol,  Gwasanaethau Democrataidd.   
 

(10.00am - 12.00pm) 
 

1 Ymddiheuriadau 
i. Ymddiheurodd y Cynghorydd Mark Strong am nad oedd yn gallu bod yn 

bresennol yn y cyfarfod. 
ii. Ymddiheurodd y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet am nad oedd 

yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod oherwydd ymrwymiadau eraill y 
Cyngor.  

 
2 Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir 

aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a 
budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr 
agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, 
Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n 
rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd 
ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011. 
Ni ddatgelodd yr un Aelod o’r Pwyllgor fuddiant personol na buddiant a oedd 
yn rhagfarnu (nac ychwaith unrhyw ddatganiadau chwipio). 
 

3 Cyflwyno'r Strategaeth Ddementia Ranbarthol a ddatblygwyd gan Grwp 
Llywio Dementia Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
Eglurodd y Cynghorydd Alun Williams (Aelod y Cabinet dros Gydol Oed a 
Llesiant) fod y Strategaeth Dementia Ranbarthol wedi’i datblygu gan Grŵp 
Llywio Dementia Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Mae 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn dod â sefydliadau o’r sector statudol, 
y trydydd sector a’r sector annibynnol at ei gilydd gyda’r cylch gwaith o 
integreiddio a thrawsnewid iechyd, gofal a chymorth yn y rhanbarth. Roedd 
cyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn cael ei reoli drwy’r Grŵp 
Llywio Dementia a byddai’n allweddol i gyflawni blaenoriaethau y cytunwyd 
arnynt o fewn y Strategaeth. Nododd Asesiad o Anghenion y Boblogaeth a 
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gyflwynwyd yn ddiweddar yn y Cabinet fod cynnydd yn nifer y bobl 80+ oed 
oherwydd bod y genhedlaeth a aned ar ôl yr ail ryfel byd yn cyrraedd yr 
oedran hwn ac felly byddai'r strategaeth hon yn allweddol wrth symud 
ymlaen. Rhoddwyd trosolwg o Strategaeth Dementia Partneriaeth Gofal 
Gorllewin Cymru i’r pwyllgor, gan gyfeirio at y ddarpariaeth ar hyn o bryd, 
arferion gorau, adborth o gyfweliadau strwythuredig â rhanddeiliaid a 
gofalwyr a’r dull o weithredu’r llwybr llesiant dementia.  
  
Cyfeiriodd Donna Pritchard at y Camau Nesaf o safbwynt rhanbarthol a sirol. 
Yn rhanbarthol, roedd 6 ffrwd waith wedi'u nodi a oedd yn cynnwys 
Ymgysylltu â'r Gymuned, Ysbytai a Hyfforddiant a Recriwtio. Roedd 
cynrychiolaeth o'r awdurdod lleol ar bob ffrwd waith. Nodwyd y byddai 
cysylltwyr llesiant yn gweithio yn y gymuned ac yn gweithio’n agos gyda 
Phorth Cymorth Cynnar. Roedd yr awdurdod lleol wedi sicrhau cyllid gan 
Lywodraeth Cymru i gomisiynu ymgynghorwyr i gefnogi datblygu cynllun i 
gyflawni'r canlyniadau allweddol a nodir yn y strategaeth.  
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Donna 
Pritchard. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Croesawodd yr aelodau'r papur gan nodi ei bod yn allweddol sicrhau bod 

aelodau'r gymuned yn cael y gofal gorau.  
• O ystyried yr hinsawdd economaidd ar hyn o bryd, codwyd pryderon 

ynghylch sut y byddai'r strategaeth yn cael ei gweithredu. Nodwyd bod 
mapio gwasanaethau'n fanwl yn hanfodol i ddeall pa ddarpariaeth sydd 
eisoes yn ei lle yn y sir ac a ydynt yn parhau i fod yn addas i'r diben. 
Roedd ffocws rhanbarthol ar hyn o bryd, ond roedd yr awdurdod lleol yn y 
broses o ddatblygu manyleb gwasanaeth, a fyddai'n cael ei chwblhau 
erbyn 31.03.23 gobeithio. Yn dilyn hyn, byddai'r gwaith yn gallu symud 
ymlaen ar lefel sirol.  

• Teimlai'r aelodau'n gryf fod canolfannau dydd yr effeithiwyd arnynt yn 
ddifrifol gan Covid-19 yn achubiaeth i bobl a oedd yn gofalu am anwyliaid. 
Roedd diffyg deunyddiau wedi effeithio ar waith sy'n cael ei wneud ar hyn 
o bryd yng Nghanolfan Padarn, Canolfan Meugan a Hafod. Ar hyn o bryd, 
nid oedd amserlen i ail-agor yr adeiladau. Rhoddwyd sicrwydd bod pawb 
sy'n cael cymorth gan staff y canolfannau yn parhau i gael cymorth.  

• Mewn ymateb i gwestiwn yn ymwneud ag a oedd digon o leoedd yng 
nghartrefi gofal preswyl y sir ar gyfer gofal dementia a gofal seibiant, 
nodwyd bod cartrefi yn rheoli pobl ag anghenion llawer mwy cymhleth 
nag yn y gorffennol. Roedd gwasanaethau cofleidiol yn cael eu datblygu i 
gefnogi pobl i fyw gartref ac roedd adain 6 gwely wedi'i neilltuo ar gyfer 
gofal dementia yn y broses o gael ei datblygu yn Hafan Deg, Llanbedr 
Pont Steffan. Yn dibynnu ar ei llwyddiant, gobeithir datblygu adenydd 
tebyg mewn cartrefi eraill yn y sir. Nyrsio’r henoed bregus eu meddwl 
oedd yr her fwyaf ac roedd cyfleoedd i ddatblygu hyn yn cael eu 
hystyried.   

• Mynegwyd pryderon nad oedd gofal seibiant a chanolfannau dydd ar gael 
yn lleol i deuluoedd sy'n golygu bod pobl yn teithio ymhellach i ffwrdd ac 
yn treulio mwy o amser ar fysiau yn hytrach nag mewn gwasanaethau 
dydd. Roedd trafnidiaeth yn her yng Ngheredigion oherwydd ei natur 
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wledig, ond y nod oedd gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl. 
Awgrymwyd defnyddio cyfleusterau cymunedol ac adnoddau cyfredol.  

• Amlygwyd pwysigrwydd sicrhau bod cleifion â dementia yn cael cymorth 
yn eu hiaith gyntaf.  

• O ran staffio, roedd anawsterau recriwtio a chadw staff gofal 
cymdeithasol yn genedlaethol, ac felly byddai angen ystyried y maes 
hwn.  Byddai rhaglen hyfforddi dementia yn cael ei datblygu ar gyfer staff 
sy'n rhoi cymorth i bobl â dementia.  

• Roedd adolygiad helaeth o'r modd yr oedd gwasanaethau gan gynnwys 
canolfannau dydd a darpariaeth gofal preswyl yn cael eu darparu'n 
gyffredinol yng Ngheredigion i fod i ddechrau, a fyddai'n rhoi llwyfan ar 
gyfer y 5-10 mlynedd nesaf.  

  
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi’r adroddiad er 
gwybodaeth a’r argymhellion a ganlyn i’r Cabinet cyn eu cymeradwyo: 
1. Ystyriwyd pwysigrwydd sicrhau dewis iaith defnyddwyr gwasanaethau 

wrth ddarparu gwasanaethau 
2. Defnyddio adnoddau cyfredol gan gynnwys adeiladau 
3. Trafnidiaeth addas a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir mor lleol â 

phosibl 
4. Pwysigrwydd canolfannau dydd sydd ar gael yn lleol i ddefnyddwyr 

gwasanaethau 
 

4 ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y GWASANAETH ADOLYGU 
ANNIBYNNOL CHWARTER 4 2021 – 2022 
Cyflwynodd y Cynghorydd Alun Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Gydol Oes a Lles) adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 4 
2021/2022. Caiff adroddiadau chwarterol eu rhoi gerbron y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach fel rhan o'r ystyriaeth barhaus o'r 
pwnc i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau fel y 
Rhiant Corfforaethol. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y safonau a'r 
targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir i fesur y canlyniadau ar gyfer plant 
sy'n derbyn gofal a phlant sydd wedi gadael gofal adeg eu cyfarfod adolygu, 
ac mae'n cynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru. Ar sail y 
wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod y cyfarfod adolygu, 
daw'r Swyddog Adolygu Annibynnol i farn broffesiynol ynghylch 
effeithiolrwydd cynllun gofal y plentyn/person ifanc o ran bodloni ei 
anghenion, a gall argymell newidiadau i'r cynllun gofal. Yn ystod y cyfarfod 
adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen 
cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael 
Cyngor cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran. Roedd y Swyddog Adolygu 
Annibynnol o'r farn nad oedd angen cymryd y cam hwn ar gyfer unrhyw 
blentyn yn ystod y cyfnod dan sylw. Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu 
Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn erbyn hawliau dynol y 
plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i 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; 

Tudalen 201



 

4 
 

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, a chynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter. Aeth y 
Cynghorydd Alun Williams ymlaen i gyflwyno Crynodeb o'r Pwyntiau 
Allweddol a nodwyd ar dudalen 2 yr adroddiad. 
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Elizabeth 
Upcott a’r Cynghorydd Alun Williams. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Nid oedd darpariaeth breswyl mamau a babanod yn y sir ac felly os oedd 

angen asesiad, roedd yn rhaid iddynt fynd allan o'r sir. Yn ogystal, roedd 
rhai lleoliadau y tu allan i'r sir oherwydd lleoliadau gofalwyr maeth tra bod 
eraill oherwydd lleoliadau arbenigol nad oeddent ar gael yn y sir.  

• Roedd proses i'w dilyn pan fynegodd y cyhoedd ddiddordeb mewn dod yn 
ofalwyr maeth a oedd yn cynnwys asesiadau a chyfweliadau a allai 
gymryd hyd at chwe mis. Roedd ymgyrchoedd recriwtio parhaus yn 
genedlaethol oherwydd prinder gofalwyr maeth. Roedd gofalwyr maeth 
yn gweithio naill ai i awdurdodau lleol neu i asiantaethau.   

• Cyfeiriwyd at iaith y lleoliad ac anghenion iaith gyntaf y plentyn a nodwyd 
ar dudalen 6 Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol. 

• Nodwyd bod cost lleoliadau y tu allan i'r sir yn amrywio, yn dibynnu ar 
anghenion plant a phobl ifanc. Gallai lleoliadau y tu allan i'r sir fod yn 
ddrutach na rhoi plant a phobl ifanc mewn lleoliad gofal maeth.  

• Roedd gwaith yn mynd rhagddo i gynyddu'r ystod o ofal yn y sir, a oedd 
yn bwysig i'r plant, eu teuluoedd ac o bosibl yn ariannol.  

• Tynnwyd sylw at y ffaith bod gwasanaethau meddygon teulu dan bwysau 
aruthrol, yn enwedig ers Covid-19 ond ni roddwyd gwybod am ddim 
problemau o ran plant a phobl ifanc yng ngofal yr awdurdod lleol yn cael 
gafael ar apwyntiadau. Byddai unrhyw broblemau yn cael eu trafod mewn 
cyfarfodydd monitro chwarterol ac yn cael eu huwchgyfeirio yn ôl yr 
angen.  

• Pe bai gan yr awdurdod lleol gyfrifoldeb rhiant am blentyn, byddai'r 
plentyn yn cael yr imiwneiddiadau angenrheidiol. Pe bai gan riant 
gyfrifoldeb rhiant ac nad oedd yn cydsynio, byddai trafodaethau'n cael eu 
cynnal gyda'r rhiant.    

  
Mynegodd Aelodau’r Pwyllgor eu gwerthfawrogiad o’r adran ac am eu gwaith 
caled mewn cyfnod heriol iawn.  
  
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr 
adroddiad a lefelau’r gweithgarwch o fewn yr Awdurdod Lleol. 
 

5 Adroddiad Cynnydd Ansawdd Aer 
Esboniodd Heddwyn Evans mai pwrpas yr adroddiad oedd i gyflwyno 
canfyddiadau Adroddiad Diweddaru ar Ansawdd Aer 2022, yn unol â Rhan 
IV Deddf Amgylchedd 1997 Rheoli Ansawdd Aer Lleol. O ran dyletswyddau 
monitro statudol a roddwyd ar Gyngor Sir Ceredigion, mae gofyniad i adrodd 
ar Nitrogen Deuocsid (NO2) a Deunydd Gronynnol (PM10) yn flynyddol. Mae 
llygryddion eraill a nodwyd yn y rheoliadau wedi eu heithrio o ofynion adrodd 
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mandadol oni bai fod tystiolaeth o broblem yn lleol fydd angen mynd i’r afael 
a ef. Yn sgil lleoliad gwledig Ceredigion a diffyg diwydiannau trwm nid oes 
gorfodiant o ran llygryddion sydd wedi eu heithrio o adrodd mandadol yn 
berthnasol i’r awdurdod. Trwy ddefnyddio tiwbiau tryledu, roedd 11 o 
safleoedd yn cael eu monitro ar hyn o bryd yng Ngheredigion ar gyfer NO2. 
Pe bai lefelau NO2 yn cyrraedd nod cymedrig blynyddol o 40μg/m3, byddai 
Ardal Rheoli Ansawdd yr Aer yn Lleol yn cael ei datgan. O ran PM10, gall 
achosi problemau iechyd niweidiol, fodd bynnag mae monitro PM10 wedi bod 
yn gyson dda yng Ngheredigion.  
  
Oherwydd cyfyngiadau a blaenoriaethau gwahanol yn ystod pandemig 
Covid-19, rhoddwyd y gorau dros dro i samplu a dyna pam y ceir 6 mis o 
adrodd yn yr adroddiad. O safbwynt Sicrhau Ansawdd a Rheoli Ansawdd, 
defnyddiwyd Ffactorau Addasu Tuedd Tiwbiau Tryledu ar y daenlen a 
roddwyd gan DEFRA i addasu mesuriadau, er mwyn sicrhau bod y 
canlyniadau'n gyson ar draws y sir. Cyfeiriwyd at y tueddiadau mewn 
crynodiadau NO2 cymedrig blynyddol yn ystod y 5 mlynedd diwethaf o fonitro 
a gynhwyswyd yn yr adroddiad. Amlygwyd y bu gostyngiad yn genedlaethol 
y llynedd oherwydd llai o draffig yn ystod y pandemig. Amlygwyd bod 
llygredd aer yng Ngheredigion yr ail isaf yng Nghymru. 
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Heddwyn 
Evans, Elis Gwyn a Carwen Evans. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Nodwyd nad oedd yn ofynnol i'r awdurdod lleol fonitro amonia na methan. 
• Codwyd cwestiynau ynghylch a ddylid monitro ym mhob tref yn y sir; 

eglurwyd bod swyddogion yn mynd ati i werthuso safleoedd i sicrhau bod 
yr ardaloedd mwyaf effeithiol yn cael eu mesur.  

• O ran adnoddau, nodwyd nad oedd y tiwbiau tryledu yn ddrud, ond nid y 
gwaith dan sylw oedd y defnydd gorau o amser staff bob amser. Gan fod 
pob tref yn dref glyfar, awgrymwyd y gellid ystyried synwyryddion i 
ddarparu monitro dangosol wrth symud ymlaen.  

• Mewn ymateb i sylwadau aelod, nodwyd bod camau deddfwriaethol 
priodol yn cael eu cymryd i ymdrin â llygryddion ac wrth i risgiau a 
dealltwriaeth ddatblygu, bod addasiadau’n cael eu gwneud i’r 
ddeddfwriaeth.  

  
Amlygodd y Cadeirydd bwysigrwydd cyfleu llwyddiant y sir i’r cyhoedd mewn 
datganiad i’r wasg.   
  
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr 
adroddiad ac argymhellir i’r Cabinet y dylai’r adroddiad gael ei gyhoeddi ar 
wefan y Cyngor a’i gyflwyno i DEFRA yn unol â gofynion statudol. 
 

6 Blaenraglen Waith Ddrafft 2022-2023 
Cytunwyd nodi cynnwys y Flaen raglen Waith a gyflwynwyd, yn ddibynnol ar 
gynnwys y canlynol: 
• Byddai cyfarfod yn cael ei gynnal gyda'r Cadeirydd/Is-gadeirydd a'r 

Swyddogion Arweiniol Corfforaethol perthnasol i drafod y Blaengynllun 
Gwaith ar 09.11.22.  
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• Cytunodd yr aelodau i drefnu cyfarfod arbennig ar 23.01.22. Byddai 
diweddariad ar Covid-19 yn cael ei roi ac mae CAMHS wedi’u gwahodd i 
fynychu’r cyfarfod. 

• Diweddariad ar y ‘Rhaglen Gydol Oed a Llesiant’  
• Adroddiad ar Arolygiad o Safleoedd Bwyd (ar ôl Ebrill 2023) 
• Diweddariad ar Ofal Cartref (Gwasanaethau Dementia/Cartrefi Gofal 

Preswyl) (Ebrill 2023) 
• Diweddariad ar Wasanaethau Dydd yn y Sir (Adroddiad interim Ionawr 

2023 / adroddiad llawn Ebrill 2023) 
• Therapi Galwedigaethol yn rhoi gwaith ar gontract allanol – costau a 

goblygiadau costau 
  
Eglurodd y Cadeirydd fod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n 
Dysgu wedi gwahodd aelodau'r pwyllgor i'w cyfarfod ar 08.12.22 i drafod 
adroddiad ar awtistiaeth a'r gwasanaethau sy'n ymwneud â hyn.   
 

7 I gonsidro cofnodion y cyfarfod blaenorol 
Cytunwyd i gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf 
2022. 
  
Materion sy’n codi: Dim.  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar Dydd Llun, 23 Ionawr 2023 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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