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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Mae’r adroddiad yn rhoi gwybodaeth am y cynnydd a wnaed o ran datblygu, hyrwyddo 
a lledaenu cyllidebau cymorth i bobl sy’n gymwys i’w derbyn.   

 
2.     Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 

Rhoi sicrwydd ynghylch darpariaeth yn erbyn blaenoriaeth gorfforaethol y Cyngor sy’n 
ymwneud ag adeiladu cymunedau gwydn a chyflawni amcanion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion?  

  
 Bod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau yn cydnabod ac yn gwneud sylwadau ar y 

cynnydd sy’n digwydd o ran datblygu, hyrwyddo a lledaenu cyllidebau cymorth i bobl 
sy’n gymwys i’w derbyn. 

 
4.        Manylion yr adroddiad 

  
4.1 Mae cyllidebau cymorth yn rhan o newid sylfaenol i bolisi ac ymarfer ym maes gofal 

cymdeithasol, sy’n cael ei ategu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 ac yn galw am  newid arwyddocaol mewn systemau, prosesau, 
diwylliant ac ymarfer yn y maes hwn. 

 
4.2 Mae cyllidebau cymorth yn elfen hanfodol o’r newid yn mhatrwm gofal cymdeithasol 

oedolion sy'n rhoi pwyslais ar yr angen i ddinasyddion gadw rheolaeth dros eu 
bywydau eu hunain, i ddweud pa ddeilliannau sy'n bwysig iddyn nhw ac i aros yn 
ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. 

 
4.3 Bydd Cyllidebau Cymorth yn galluogi dinasyddion i ddeall faint yw cost eu gofal gan 

ganiatáu iddynt weithio gydag awdurdodau lleol i gytuno ar y defnydd mwyaf effeithiol 
ac effeithlon o adnoddau.  

 
4.4 Proses 
4.4.1 Cyllideb Gymorth yw’r swm o arian y bydd yn ofynnol i Gyngor Sir Ddinbych (CSDd) 

ei dalu am y cymorth y bydd ar ddinesydd ei angen i wireddu’r deilliannau cymwys, a 
chaiff ei gyfrifo ar ôl asesiad cynhwysfawr a phroses gynllunio gofal. 

 



4.4.2 Ar ôl cytuno ar y deilliannau cymwys, bydd yr asesydd a'r dinesydd yn defnyddio'r 
Olwyn Adnoddau, sef proses lle byddant yn cytuno pa ofal a chymorth sydd eisoes 
yn bodoli drwy'r asedau sydd ar gael iddynt e.e. eu teulu, y gymuned leol a sefydliadau 
gwirfoddol.   

 
4.4.3 Bydd unrhyw ofal a chymorth a fyddant o bosibl yn gofyn am nawdd  CSDd yn cael eu 

hystyried gan Banel Adolygiad gan Gymheiriaid, grŵp amlddisgyblaeth o weithwyr 
rheng flaen proffesiynol a fydd yn cytuno ar y dull mwyaf effeithiol ac effeithlon o 
gefnogi'r dinesydd i wireddu'r canlyniadau a ddymunir, ac amcangyfrif o’r gost debygol: 

          'Y Gyllideb Gymorth'. 
 
4.5 Ar ôl cytuno ar werth y Gyllideb Gymorth cynigir 4 opsiwn i’r dinesydd: 
 
4.5.1 ‘Taliad Uniongyrchol’ - taliad yn lle gwasanaeth gan alluogi’r dinesydd i drefnu eu 

gofal a'u cymorth eu hunain. 
 
4.5.2 ‘Cyllideb Gymorth a Reolir gan y Cyngor' - CSDd yn trefnu ac yn talu am y gofal a’r 

cymorth angenrheidiol 
 
4.5.3 Cyllideb Gymorth a Reolir gan Drydydd Parti – CSDd yn talu’r gyllideb gymorth i 

sefydliad y gellir ymddiried yno a fydd yn trefnu gofal a chymorth y dinesydd ar eu rhan. 
 
4.5.4 Unrhyw gyfuniad o'r uchod 
 
4.6 Cynnydd 
4.6.1 Datblygiadau: datblygwyd yr holl systemau, prosesau ac arweiniad angenrheidiol cyn 

dechrau defnyddio'r trefniant Cyllidebau Cymorth ym mis Gorffennaf 2018.   
 
4.6.2 Mae systemau, prosesau ac arweiniad ar y cyllidebau cymorth wedi cael eu hadolygu 

a’u harchwilio’n fewnol a datblygwyd cynllun gweithredu mewn ymateb i’r casgliadau. 
 
4.6.3 Hyrwyddo: mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ar wefan CSDd, gwybodaeth, cyngor a 

chymorth gan y sector gwirfoddol a staff y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn 
‘Pwyntiau Siarad’, pwynt mynediad unigol y GCC a sgyrsiau uniongyrchol gyda 
dinasyddion a'u gofalwr yn ystod y broses asesu, cynllunio ac adolygu cymorth. 

 
4.6.4 Mae rhoi cyllidebau cymorth ar waith yn llwyddiannus yn gofyn am ymdriniaeth cyngor 

cyfan, gydag enghreifftiau diweddar yn cynnwys cydweithio â Gwasanaethau Cefn 
Gwlad Cyngor Sir Ddinbych i edrych ar gyfleoedd dydd amgen ar gyfer dinasyddion 
diamddiffyn, a gweithio gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar rymuso 
cymunedol, a rôl y Llywyr Cymunedol a’r Rhagnodwyr Cymunedol o ran darparu’r 
strategaeth rheoli pwysau. 

 
4.6.5 Gweithrediad: Ers cyflwyniad y cyllidebau cefnogi ym mis Gorffennaf 2018 mae 

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Archwilio Mewnol wedi cyfeirio at gynnydd 
cadarnhaol, fodd bynnag bydd yn cymryd amser a dyfalbarhad iddynt ymwreiddio’n 
gyfan gwbl yn ymarferol ac i CSDd, ein dinasyddion a’n gofalwyr wirioneddol 
werthfawrogi’r manteision. 

 
4.6.6 Mae’r Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn parhau i ddarparu hyfforddiant, 

cymorth ac arweiniad ac yn ddiweddar cawsant arian grant gan Fwrdd Iechyd Prifysgol 



Betsi Cadwaladr i ddarparu hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer staff wedi’i ddarparu gan 

y Tȋm Datblygu Cynhwysiant Cenedlaethol. 

 
4.7  Yr heriau a ragwelwyd o ran datblygu 
4.7.1 Mae llawer o gynghorau wedi darganfod mai'r her fwyaf yw diwylliant ac ymarfer ymysg 

staff rheng flaen.  Mae’r Gwasanaethau Cymorth Cymunedol wedi gwneud ymrwymiad 
arwyddocaol a pharhaus i newid diwylliant, a chasgliad AGC yn dilyn ei archwiliad 
diweddar oedd:   

 
Mae staff wedi’u grymuso i gyd-gynhyrchu atebion creadigol sy'n diwallu’r deilliannau 
y mae’r bobl y mae arnynt  gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, wedi 
eu dynodi drostynt eu hunain. Mae darpariaeth gwasanaeth yn seiliedig ar yr uchelgais 
i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion Sir Ddinbych. Mae enghreifftiau 
da o reolwyr ar bob lefel yn defnyddio eu menter a’u sgiliau arweinyddiaeth i sicrhau 
gwelliannau mewn diwylliant ac arfer gweithredol" (AGC 2019) 
 

4.7.2 Rhagwelwyd y gallai’r gwahaniaeth arwyddocaol rhwng diwylliant staff GIG a’r 
Awdurdod Lleol greu her sylweddol o ran sicrhau timau integredig, ac i fynd i’r afael a 
hyn mae’r Gwasanaethau Cymorth Cymunedol wedi cael arian grant gan BIPBC i 
gomisiynu pecyn hyfforddi a chefnogaeth cynhwysfawr ar gyfer staff GIG. 
 

4.8   Yr heriau nad oeddent wedi eu rhagweld o ran datblygu  
4.8.1 Mae Cyllidebau Cymorth yn gofyn am newid arwyddocaol i’r system PARIS.  

Dynododd adolygiad ac archwiliad mewnol nifer o heriau cysylltiedig â ffurf y system 
ar hyn  bryd sy'n effeithio ar gadw cofnodion effeithiol, adrodd yn ôl a rheoli perfformiad.  
Mewn ymateb mae grŵp tasg a gorffen TGCh a GCC wedi’i sefydlu i archwilio a 
gweithredu'r newidiadau angenrheidiol mewn systemau. 

 
4.8.2 Mae taliadau uniongyrchol yn gofyn bod CSDd yn datblygu systemau monitro ariannol 

newydd i sicrhau bod dinasyddion yn defnyddio’u harian i wireddu’r deilliannau 
cytunedig a i alluogi CSDd i adennill arian na chafodd ei wario.  Ni all system ariannol 
bresennol CIS gefnogi monitro Taliadau Uniongyrchol, sy’n cael ei reoli ar hyn o bryd 
drwy systemau papur cymhleth a llafurus. Mae’r cynigion presennol o ran sut i fynd i'r 
afael â hyn yn cynnwys: 
a) Mabwysiadu cardiau talu rhagdaledig sy’n caniatáu monitro ac adrodd 

awtomataidd. 
b) Caffael system yn lle’r system ariannol CIS  

 
4.8.3 Fel gyda llawer o brosesau newydd mae’r rhai hynny a ddatblygwyd ar gyfer Cyllidebau 

Cymorth wedi galw am fonitro ac adolygu cyson er mwyn sicrhau eu bod yn dal i fod 
yn addas i’r pwrpas ac yn adlewyrchu’r newidiadau parhaus i ddeddfwriaeth ac 
arweiniad cenedlaethol y DU. 

 
4.8.4 Mae galluogi dinasyddion i gymryd mwy o reolaeth dros eu gofal a’u cymorth yn gofyn 

bod GCC yn adolygu ac yn gwella’r prosesau y mae staff yn eu dilyn i asesu a chofnodi  
‘capasiti meddyliol’ dinesydd i wneud penderfyniadau.  Gwnaed hyn drwy weithrediad 
teclyn asesu diwygiedig a darpariaeth hyfforddiant ychwanegol. 

 
4.8.5 Diwylliant ac arfer:  fel arfer mae heriau diwylliannol a heriau o ran ymarfer nad 

oeddent wedi eu rhagweld yn cael eu dynodi a’u goresgyn drwy’r Broses Adolygiad 
gan Gymheiriaid’, lle bydd panel amlddisgyblaeth o weithwyr rheng flaen proffesiynol 



yn craffu ar ac yn herio ymarfer yn rymus mewn ffyrdd sydd fel arfer yn fwy anodd eu 
derbyn pan fydd rheolwyr yn gwneud hynny. 

 
5.  Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  
5.1 Mae Cyllidebau Cymorth yn galluogi dinasyddion a gofalwyr i chwarae rôl weithredol 

mewn cynllunio a siapio eu gofal a’u cymorth ac yn eu grymuso i aros yn ddiogel ac yn 
annibynnol yn eu cymunedau eu hunain. 

 
5.2 Mae darpariaeth gwybodaeth hawdd ei chael drwy’r GCC, pwyntiau siarad, pwyntiau 

mynediad sengl a rhyngweithio wyneb yn wyneb yn ystod y cyfnod asesu a chynllunio 
cymorth yn helpu dinasyddion Sir Ddinbych i wneud dewisiadau mwy gwybodus am 
eu gofal a'u cymorth, gan gynyddu eu gwytnwch a'u galluogi i aros yn annibynnol yn 
hirach. 

 
5.3 Ers cyflwyniad y Cyllidebau Cymorth, mae’r asesiad yn fwy na dim ond drws tuag at y 

gwasanaethau, yn hytrach mae’n rhyngweithio cymhleth sy’n sicrhau bod dinasyddion 
a gofalwyr yn chwarae rhan lawn mewn siapio a gwella’r gwasanaethau y mae arnynt 
eu hangen. 

 
5.4 Mae dinasyddion a gofalwyr sy’n cael gofal a chymorth gan CSDd yn awr yn cael eu 

gwahodd i ymuno â ‘Bwrdd Ymgynghorol Dinasyddion’ newydd a sefydlwyd er mwyn 
sicrhau bod datblygiadau’n llwyr adlewyrchu safbwyntiau a dymuniadau’r bobl y maent 
yn eu cefnogi.  

 
5.5 Mae cyllidebau cymorth yn cael eu derbyn yn aml gan ofalwyr gan eu bod yn caniatáu 

llawer mwy o hyblygrwydd yn narpariaeth gofal a chymorth. 
 
5.6 Bydd yr hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu ar gyfer staff GIG mewn timau integredig yn 

helpu i sicrhau bod dinasyddion yn profi ymagwedd gyson tuag at ddarpariaeth gofal 
iechyd a chymdeithasol yn Sir Ddinbych a bod yr elfennau hynny sy’n rhwystro 
gwasanaeth di-dor yn cael eu lleihau. 

 
6.   Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Mae holl elfennau datblygu, monitro ac adolygu'r cyllidebau cymorth a ddisgrifir yn yr 

adroddiad hwn yn cael eu darparu drwy'r adnoddau ariannol a staffio cyfredol. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
 Ni chwblhawyd Asesiad o Effaith ar Les ffurfiol fel rhan o ddatblygiad y Cyllidebau 

Cymorth oherwydd bod y gofyniad i ddarparu’r rhain wedi’i bennu yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

  
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
 Cafodd darpariaeth cyllidebau cymorth ei gynnwys mewn trafodaethau gyda'r Pwyllgor 

Craffu yn ystod y newidiadau a roddwyd ar waith fel rhan o ofynion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a gwnaed cais am yr adroddiad hwn. 

 
 
 



9.    Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

  Fel y nodir yn Adran 6, mae’r Gwasanaeth wedi cadarnhau nad oes unrhyw     
oblygiadau ychwanegol o ran adnoddau o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 

 
10.  Pa risgiau sydd yna, ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Mae risg (isel dros ben) y gallai dinasyddion ddefnyddio’r arian a roddir iddynt fel 
Cyllideb Gymorth mewn ffyrdd nad ydynt yn gwireddu'r deilliannau cytunedig.  Bydd 
hyn yn cael ei liniaru drwy gyflwyno cardiau wedi’u rhagdalu tebyg i'r rhai hynny a 
ddefnyddir ar gyfer dinasyddion sydd angen cymorth gan Dîm y Llys Gwarchod. 
 

11.   Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

Mae pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn perthynas â’r mater hwn wedi’u pennu yn Adran 
21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac Adran 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor. 
 
Swyddog Cyswllt:   
David Soley Prif Reolwr, Comisiynydd Arweiniol  Gwasanaethau Cymorth 
Gymunedol  01824 706333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATODIAD 1 

 
1.   Astudiaeth Achos 1 
 
1.1 Dyn 26 oed â diagnosis o awtistiaeth difrifol ac anabledd dysgu yn byw gyda'i deulu, 

sydd eisiau gweithio fel ei frodyr a'i chwiorydd ac a hoffai ddysgu bod yn fecanydd. 
 
1.2 Mae ar y dinesydd angen amgylchedd dysgu a gweithio cefnogol iawn nad yw ar gael 

drwy unrhyw weithgaredd dydd, cyfle dysgu na chynllun prentisiaeth lleol. 
 

1.3 Daeth y teulu o hyd i athro mecaneg sydd â’i garej ei hun sy’n barod i gynnig yr 
hyfforddiant priodol mewn amgylchedd cefnogol. 

 
1.4 Defnyddir taliad uniongyrchol i ariannu sesiynau hyfforddi 4.5 awr, 4 diwrnod yr  
         wythnos. 

 
1.5 Deilliannau llesiant llawer iawn gwell i'r dinesydd a'i ofalwyr. 
 
1.6 Llawer llai o bwysau ar y gofalwr a fydd yn ei dro yn lleihau’r posibilrwydd y bydd y 

gofalwr yn cyrraedd y pwynt lle na all ymdopi mwyach. 
 

1.7 Arbedion cost wedi eu gwireddu gan fod hyn yn rhatach na gwasanaeth traddodiadol. 
 

2.    Astudiaeth Achos 2 
 

2.1 Dyn 67 oed gyda diagnosis o ddementia cynnar yn byw gyda’i wraig yn sir Ddinbych. 
 

2.2 Gwraig y dyn yw ei brif ofalwr ac mae arno angen cefnogaeth 24 awr y dydd gyda phob 
agwedd ar fywyd dydd i ddydd. 

 
2.3 Mae’r asesiad yn dynodi risg uchel i iechyd y gofalwr a'r angen am ofal seibiant ar fyrder. 
 

2.4 Mae’r gŵr a’i ofalwr yn gwrthod gofal seibiant preswyl am nad ydynt yn dymuno cael eu 

gwahanu. 
 
2.5 Yn ystod asesiad dywedodd y pâr gymaint yr oeddent yn arfer mwynhau gwyliau 

rheolaidd yn eu cerbyd gwersylla (campervan) ond nad ydynt erbyn hyn yn gallu fforddio 
ffioedd y safleoedd. 

 
2.6 Defnyddiwyd taliad uniongyrchol i dalu am ffioedd safleoedd fel y gall y cwpl fynd am 

seibiannau rheolaidd yn eu cerbyd gwersylla. 
 
2.7 Deilliannau llesiant llawer iawn gwell i'r dinesydd a'i ofalwr. 
 
2.8 Llawer llai o bwysau ar ofalwr a fydd yn ei dro yn lleihau’r posibilrwydd y bydd y gofalwr 

yn cyrraedd y pwynt lle na all ymdopi mwyach. 
 
2.9 Arbedion wedi’u gwneud gan fod ffioedd safleoedd gwersylla’n rhatach na gofal seibiant 

traddodiadol. 
 


