
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: 
Cwestiynau cyffredin 

Beth mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei 
wneud? 

Mae’n dod at ei gilydd a moderneiddio deddfwriaeth gwasanaethau cymdeithasol 
yng Nghymru. Mae’n newid sut mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu darparu 
i wella llesiant pobl Cymru. 

Mae gennych fwy o lais am eich gofal a gallwch wneud penderfyniadau mewn 
partneriaeth gyfartal â phobl broffesiynol. 

Gallwch gael gwybodaeth a chyngor i’ch helpu. 

Mae cyrff fel awdurdodau lleola a’r GIG yn gweithio mewn partneriaeth i wneud 
systemau’n symlech ac yn fwy effeithlon. 

Pryd ddaeth y Ddeddf mewn grym? 

Daeth y Ddeddf yn weithredol ar 6 Ebrill 2016. 

Beth mae “llesiant” yn golygu? 

Mae llesiant yn golygu eich bod yn hapus, iach a chysurus yn eich bywyd a beth yr 
ydych ei wneud. Mae’r Ddeddf yn gosod diffiniad o lesiant ar gyfer pobl sydd angen 
gofal a chefnogaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Diffiniad Llesiant i 
edrych ar ganlyniadau y mae pobl sydd angen gofal a chefnogaeth, a gofalwyr sydd 
angen cefnogaeth, yn gallu disgwyl eu cyrraedd. 

https://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/strategies/statement/?skip=1&l
ang=cy

Ond beth os wyf yn meddwl na allaf gael fy nghlywed yn iawn? 

 Gall eich teulu a’ch ffrindiau gymryd rhan mewn trafodaethau a’ch helpu. 

Os nad yw hyn yn opsiwn i chi, gallwch gael mynediad at wasanaethau eiriolaeth. 



A yw’n cadw pobl yn fwy diogel? 

Mae yna Fwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol sydd yn ystyried effeithiolrwydd 
trefniadau diogelu ar draws Cymru. Maent yn monitro perfformiad ledled y wlad ac 
yn gwneud cymeradwyaethau i Lywodraeth Cymru am welliannau a all gael eu 
gwneud. 

Hefyd mae deddfau i amddiffyn oedolion a phlant rhag camdriniaeth neu 
esgeulustod wedi cael eu cryfhau. 

Beth mae’r Ddeddf yn ei wneud i sicrhau bod pobl yn derbyn y gefnogaeth 
sydd angen arnynt cyn iddynt gyrraedd argyfwng? 

Mae’r awdurdod lleol a’r bwrdd iechyd lleol yn cydweithio i asesu'r boblogaeth a 
chanfod pa ofal a chefnogaeth sydd eu hangen yn yr ardal. Mae hyn yn dangos y 
gwasanaethau ataliol sydd angen bod ar gael. Mae angen i awdurdodau lleol 
ddarparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy i bobl. Mae rhaid i 
awdurdodau lleol hyrwyddo ymrwymiad y bobl sy’n derbyn gofal a chefnogaeth yn y 
cynllunio a darpariaeth o wasanaethau, yn ogystal â modelau darparu amgen gan 
gynnwys: mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, gwasanaethau wedi’u harwain gan 
ddefnyddwyr, a’r trydydd sector. 

Beth yw modelau darparu amgen? 

Mae menter gymdeithasol yn fusnes gydag elw yn cael ei ail-fuddsoddi’n ôl i mewn 
i’w wasanaethau neu’r gymuned. 

Mae cydweithfa yn grŵp o bobl yn cydweithio’n wirfoddol i gwrdd ag angen 
cymdeithasol ac economaidd yn eu cymuned. 

Mae gwasanaethau wedi’u harwain gan ddefnyddwyr yn cael eu rhedeg a rheoli gan 
bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cefnogol. 

Mae gan wefan Busnes Cymdeithasol Cymru Llywodraeth Cymru wybodaeth am sut 
i gychwyn menter gymdeithasol. 

https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/cy

Beth yw’n wahanol am fy mhroses asesu? 

Mae asesu’n fwy syml, ac yn cael ei seilio ar eich anghenion. 



Mae’n cael ei gwblhau mewn partneriaeth gyda chi a’ch teulu, a’r gweithiwr 
proffesiynol sy’n gweithio gyda chi. Mae sgwrs yn digwydd i ddarganfod beth sy’n 
bwysig i chi a beth sydd angen arnoch i gyrraedd llesiant. Mae hon yn ystyried eich 
cryfderau, a’r adnoddau ac opsiynau sydd ar gael i chi – gan gynnwys unrhyw 
gefnogaeth a allai’r awdurdod lleol ei darparu. 

A oes newidiadau i Daliadau Uniongyrchol?

Gall mwy o bobl dderbyn Taliadau Uniongyrchol os ydynt eisiau ei wneud. Mae hyn 
yn golygu yr ydych yn derbyn yr arian i drefnu’ch gofal a chefnogaeth eich hunan i 
gwrdd â’ch canlyniadau llesiant, sy’n cynyddu’ch rheolaeth bersonol a dewis. 

Sut mae cyrff yn cydweithio i wella llesiant? 

Yn benodol mae angen i awdurdodau lleol a byrddau iechyd weithio’n agos i ofal 
iechyd a chymdeithasol yn cael eu hintegreiddio’n well. Ar y cyd, maent yn asesu 
gofynion gofal a chefnogaeth yn eu hardal ac wedyn cydnabod a darparu’r 
gwasanaethau sydd eu hangen. 

Mae’r broses cynllunio gofal ac asesu yn gofyn i gyrff gydweithio mewn dull 
integredig i osgoi dyblygiad. 

Dwi’n ofalydd, beth sydd yn newid yn arbennig i mi? 

Fel gofalydd, mae gennych yr union hawl i asesiad am eich anghenion cefnogol, ac i 
dderbyn cefnogaeth ar lefel priodol gan eich awdurdod lleol, fel yr un sy’n derbyn 
eich gofal. 

A oes newidiadau am sut dwi’n talu am ofal a chefnogaeth? 

Y modd yr ydych chi’n talu os oes gennych chi’r moddion ariannol i’w wneud yn 
unffurf bellach ar draws Cymru - mae un set trefniadau asesu a chodi pris ar gyfer 
pob oedolyn a ofynnir i dalu am eu gofal. Mae hyn ar gyfer gofal preswyl a gofal 
dibreswyl. 

Mae pawb sy’n talu pris yn derbyn mantolen fanwl yn egluro ei chyfrifon a gall ei holi 
lle bo angen. 

Yn 2011, datganodd Llywodraeth Cymru gap ar y cyfanswm y gall cynghorau ei godi 
am gefnogaeth a gofal di-breswyl – mae’r cap hwn yn dal i fodoli ac yn £80 yr 
wythnos (2018). 



Sut yr ydym yn gwybod a yw’r Ddeddf yn llwyddiannus? 

Mae awdurdodau lleol ar draws Cymru’n cofnodi eu perfformiad, a gall gymharu eu 
hunain ag ardaloedd eraill. Wedyn gallent ddysgu a gwella drwy rannu ymarfer 
gorau. Mae Llywodraeth Cymru yn adrodd ar gynnydd at lesiant mewn adroddiad 
blynyddol. 


