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Gwerthuso'r Cynllun Seibiant Byr 
Gwahoddiad i Dendro 

 

1. Cyflwyniad  
 
Gwahoddir tendrau i gynnal gwerthusiad i asesu effaith Cronfa Seibiant Byr Llywodraeth Cymru i ofalwyr di-dâl lle mae 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi'u penodi'n gorff Cydlynu Cenedlaethol.  Mae'r ddogfen hon yn nodi cefndir a gofynion 
yr ymchwil, a manylion y broses dendro.  Mae tendrau yn agored i ymchwilwyr sydd ynghlwm wrth sefydliadau academaidd 
yn ogystal ag ymchwilwyr annibynnol.  
  
Mae'r ddogfen yn cynnwys yr adrannau canlynol: 
 
1.   Cyflwyniad  
2.   Cefndir 
3.   Trosolwg o'r Cynllun Seibiant Byr  
4.   Pwrpas a deilliannau arfaethedig y Cynllun Seibiant Byr 
5.   Strwythur Cyllid Seibiant Byr 
6.   Pwrpas Gwerthuso 
7.   Methodoleg 
8.   Gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
9.   Amserlen ac Allbynnau 
10.  Costau 
11.  Meini Prawf Tendro a Gwerthusiad 
12.  Cyflwyno eich tendr 
 
Atodiadau A a B 
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2. Cefndir  
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl ledled y DU.  Rydym yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda'n rhwydwaith o sefydliadau gofalwyr lleol i ddarparu cyllid a chefnogaeth, i ddarparu rhaglenni arloesol 
sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisi. 
 
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn cyflwyno cefnogaeth a gwybodaeth ymarferol i ofalwyr ac i'r rhai sy'n gweithio gyda 
nhw, gan gynnwys cyrff yn y sector cyhoeddus a chyrff trydydd sector.  
 
Gyda Phartneriaid Rhwydwaith lleol, mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn darparu cefnogaeth i ofalwyr yn eu cartrefi drwy 
ddarparu gofal, ac yn y gymuned gyda gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, cymorth ymarferol a mynediad at 
seibiannau sydd wir eu hangen. 
 
Dyma'r partneriaid yng Nghymru:  Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr, Gwasanaethau 
Gofal Crossroads Gogledd Cymru, Canolfan Gofalwyr Abertawe, Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru, 
NEWCIS: Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru a Credu.  
 

Gofalwyr di-dâl yng Nghymru 
Gofalwr yw person o unrhyw oed sy’n gofalu’n ddi-dâl am ffrind neu aelod o’r teulu nad yw’n gallu gofalu am ei hun oherwydd 
salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth. 

Mae angen i ofalwyr di-dâl gael gwybodaeth, ac mae ganddynt hawl iddi, a chyngor a chymorth gan eu hawdurdod 
lleol, yr hawl i asesiad o'u hanghenion a chefnogaeth i ddiwallu anghenion cymwys, fel y nodwyd yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 
Mae dros 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru. O'r rhain, mae 30,000 yn ofalwyr ifanc ac yn ofalwyr sy'n oedolion ifanc, dan 
25 oed.  
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Yr angen am seibiant a seibiannau byr i ofalwyr di-dâl 
Gall gofalu fod yn brofiad cadarnhaol a buddiol ond gall gofalu am rywun effeithio ar iechyd a lles, cyllid, addysg a 
chyflogaeth person ei hun. Mae nifer o ofalwyr yn dweud eu bod yn dioddef o flinder difrifol, unigrwydd ac iselder. Nid yn unig 
y mae hyn yn niweidiol i'r gofalwr, os ydynt yn cyrraedd pwynt argyfwng ac yn methu â gofalu, mae'r person y maent yn 
gofalu amdano angen cymorth ychwanegol gan system iechyd a gofal cymdeithasol sydd eisoes dan bwysau difrifol. 
 
Mae ymchwil flaenorol wedi dweud y byddai cymorth sylweddol i ofalwyr yn dod ar ffurf seibiant, neu seibiannau byr, er 
mwyn caniatáu i'r gofalwr gael gorffwys o'u cyfrifoldebau gofalu. Nid yn unig y mae hyn yn hanfodol ar gyfer lles gofalwyr, 
ond mae hefyd yn caniatáu iddynt orffwys a dod at eu hunain, mewn sefyllfa well i barhau i ymgymryd â'u rôl ofalu. 
 
Mae'r ymchwil presennol ynglŷn â gofalwyr di-dâl a seibiant yn cynnwys: 
 
carers-trust-road-to-respite-report.pdf 
EM-QAOA210002 1..14 (sharedcarescotland.org.uk) 
05615-Shared-Care-Scotland-research-report.pdf (sharedcarescotland.org.uk) 
  

https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2021/08/10-1108_QAOA-10-2020-0050-Seddon-et-al-2021.pdf
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/05615-Shared-Care-Scotland-research-report.pdf
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3. Trosolwg o'r Cynllun Seibiant Byr 

 
Mewn ymateb i'r uchod, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £9 miliwn ar gyfer Cynllun Seibiant Byr, i'w ddarparu dros dair 
blynedd fel a ganlyn: 

• 2022-2023 - £2 miliwn 
• 2023-2024 - £3.5 miliwn 
• 2024-2025 - £3.5 miliwn 

 

Mae creu'r Cynllun Seibiant Byr newydd hwn ar gyfer Gofalwyr Di-dâl yn un o brif ymrwymiadau Rhaglenni Llywodraeth 
Llywodraeth Cymru ac mae hefyd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni Blaenoriaeth 3 yn y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Di-dâl:  
 

Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – rhaid i bob gofalwr di-dâl gael y cyfle i gymryd seibiant o'u rôl 
gofalu er mwyn eu galluogi i gynnal eu hiechyd a'u lles eu hunain a chael bywyd ochr yn ochr â gofalu. 

 
Mae'r gwaith o ddatblygu'r Cynllun newydd hwn wedi cael ei lywio gan waith ymchwil gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth 
Cymru yn 2021:  Y gwahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud: Gweledigaeth ar gyfer dyfodol seibiant byr i ofalwyr di-dâl yng 
Nghymru.  Mae'r ymchwil yn nodi 12 egwyddor allweddol ar gyfer seibiant byr sy'n sail i'r gwaith o ddylunio a darparu'r 
Cynllun Seibiant Byr ac sy'n darparu fframwaith ar gyfer dyrannu cyllid.  Manylir ar y 12 egwyddor ar ddiwedd Canllawiau'r 
RPB yn Atodiad B.  
 
Mae'r ymchwil yn bwysig yn darparu'r diffiniad canlynol, wedi'i gyd-gynhyrchu o'r hyn sydd gyfystyr â seibiant byr:  
 

Unrhyw egwyl, sy'n cryfhau a/neu'n cynnal perthnasoedd gofalu anffurfiol ac yn gwella lles gofalwyr a'r 
bobl maen nhw'n eu cefnogi. Gellir cyflawni hyn drwy wasanaeth, gweithgaredd neu eitem.  

 

https://gov.wales/programme-government
https://gov.wales/strategy-unpaid-carers-html#section-66237
https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
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Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cael eu penodi'n gorff cydlynu cenedlaethol ar gyfer y Cynllun newydd ac yn 
gosod systemau ar waith ar gyfer dyrannu cyllid, cefnogaeth i'r rhai sy'n cael eu hariannu, cynnwys gofalwyr a 
chynrychiolaeth ynghyd â monitro a gwerthuso. 
 
 
4. Pwrpas a Deilliannau Bwriedig y Cynllun Seibiant Byr 

 
Bwriad y Cynllun Seibiant Byr yw bod o fudd i 30,000 o ofalwyr ledled Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf trwy ddwy raglen 
ariannu.  Ar y cyfan, mae gan y Cynllun y nodau allweddol canlynol: 
 

NODAU ALLWEDDOL Y CYNLLUN SEIBIANT BYR 
 

• Cynyddu argaeledd a hygyrchedd seibiannau byr 
• Darparu opsiynau egwyl personol, hyblyg ac ymatebol  
• Blaenoriaethu a thargedu seibiannau byr i'r rhai sydd ei angen fwyaf 

  
Daw'r rhain o'r 12 Prif Egwyddor o fewn yr ymchwil Y gwahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud, a byddant yn sail i ddyrannu 
cyllid. 
 
Mae'r Cynllun Seibiant Byr yn canolbwyntio ar ganlyniadau i ofalwyr a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt.  Dyma'r deilliannau 
ar gyfer y tair blynedd o gyllid (2022-2025): 
 

DEILLIANNAU'R CYNLLUN SEIBIANT BYR 
  

• Bydd gofalwyr a'r rhai y maen nhw'n gofalu amdanynt yn manteisio ar les gwell 
• Bydd gofalwyr yn fwy gwydn ac yn gallu cynnal y berthynas ofalgar 
• Bydd gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a'r Trydydd Sector fwy o gapasiti i 

ddarparu seibiannau ataliol, ymatebol i ofalwyr 
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Mae'r deilliannau hyn yn seiliedig ar Theori Newid ar gyfer y Cynllun Seibiant Byr - gweler ffigur 1. 
 
 
Ffigur 1: Theori Newid 
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8 
 

5. Strwythur cyllid y Cynllun Seibiant Byr 
 
Bydd cyllid y Cynllun Seibiant Byr yn cael ei ddosbarthu trwy ddwy raglen ariannu benodol: 
 
 

A. Cronfa Seibiant Byr – wedi'i dosbarthu drwy Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
 

Bydd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn cael 40% o'r cyfanswm cyllid yn flynyddol yn 2023-24 a 2024-2025.  Yn y 
flwyddyn gyntaf (2022-23), bydd y rhan fwyaf o'r dyraniad o £2m yn cael ei ddosbarthu trwy'r RPBau.  Rhagwelir y bydd o 
leiaf 20% o'r cyllid a ddyrannwyd trwy RPBau yn cefnogi mentrau yn y trydydd sector. 
 
Oherwydd y terfyn amser byr ar gyfer dyrannu yn 2022-23, bydd RPBau yn gallu dyrannu ar ôl cael arian ar unwaith, o fewn y 
paramedrau canllawiau a ddarperir gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.  Darperir y canllawiau hyn yn Atodiad B i'r ddogfen 
dendro hon ac mae'n cynnwys y 12 egwyddor sydd wedi arwain cwmpas y Cynllun Seibiant Byr a dyraniadau cyllido. 
  
Yn y blynyddoedd ariannu 2023-24 a 2024-25, bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn sefydlu ac yn hwyluso Fforymau 
Seibiant Byr Rhanbarthol, yn unol â'r saith ôl troed RPB, i arwain dyraniad RPBau o gyllid i wasanaethau o dan y Gronfa 
Seibiant Byr (SBF). Bydd aelodaeth o Fforymau Rhanbarthol yn cynnwys Cynrychiolwyr Gofalwyr RPB, gofalwyr di-dâl, 
Arweinwyr Gofalwyr y Bwrdd Iechyd Lleol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a/neu sefydliadau eraill 
yn y trydydd sector sy'n cynrychioli cymunedau amrywiol. 
 
Bydd Fforymau Rhanbarthol yn cael eu harwain gan Arweinydd y Rhaglen (i'w recriwtio'n fuan) a fydd, gan dynnu ar 
arbenigedd Cyfarwyddiaeth Rhaglenni ac Effaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yn gyfrifol am dywys RPBau i werthuso 
ceisiadau, dyrannu cyllid a darparu cefnogaeth a monitro parhaus.  Bydd y Fforymau hyn yn adnodd allweddol i dîm 
Gwerthuso. 
 
 

B. Amser – Cymorth cyllid y trydydd sector 
 

Bydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn dyrannu 60% o'r arian a ddyrannwyd ar gyfer cynllun grantiau bach cystadleuol ar gyfer 
sefydliadau trydydd sector ledled Cymru.  Bydd y gronfa genedlaethol hon, 'Amser: y gronfa seibiant hyblyg', yn ymateb yn 
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uniongyrchol i 12 Prif Egwyddor 'Y gwahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud'.  Bydd Amser yn adeiladu ac yn gwella'r ystod o 
opsiynau seibiant byr i ofalwyr o bob oed ledled Cymru, gan ategu'r ddarpariaeth ranbarthol.  Ei ffocws fyddai:  
 

a) Gwasanaethau cymorth gyda diffiniad eang a chynhwysol o seibiannau byr, gan annog modelau gwasanaeth newydd 
yn y trydydd sector, gan gynnwys mentrau cymdeithasol a sefydliadau sy'n cael eu harwain gan ddefnyddwyr  

b) Cefnogi lles tymor hir gwell drwy ddarparu seibiannau sy'n bositif i'r gofalwr a'r unigolyn sy'n derbyn gofal  
c) Ysbrydoli sefydliadau i greu atebion arloesol ac ymatebol sy'n adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth gofalwyr, megis 

cymorth gan gyfoedion a seibiannau budd cymunedol yn bersonol ac ar-lein  

 
Bydd ceisiadau'n cael eu darparu drwy broses ariannu agored.  Bydd ymgeiswyr yn gallu cyflwyno cynigion i gefnogi pob 
gofalwr di-dâl ond cânt eu hannog i fynd i'r afael ag anghenion blaenoriaethol a nodwyd i ddarparu seibiannau hyblyg gan 
adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth o ofalwyr, gan gynnwys: 

• Cyfleoedd i deuluoedd gael seibiant gyda'i gilydd 
• Gofalwyr ifanc 
• Gofalwyr hŷn 
• Plant gydag anghenion iechyd cymhleth gan gynnwys gofal hosbis  
• Gofalwyr o grwpiau wedi eu tangynrychioli mewn gwasanaethau, yn unol ag Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb 

Llywodraeth Cymru ac adeiladu ar arbenigedd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr e.e. Gwneud i Ofalwyr Gyfri 

 

Gallai sefydliadau wneud cais i wasanaethu poblogaeth leol, ranbarthol neu genedlaethol, fel sy'n briodol i'w model 
gwasanaeth neu boblogaeth darged.  Dylai gwasanaethau ategu a gwella'r ddarpariaeth ranbarthol bresennol. 
 
Bydd Amser yn ceisio sicrhau darpariaeth genedlaethol ledled Cymru gan sicrhau nad oes unrhyw ofalwr yn wynebu'r diffyg 
opsiynau seibiant hyblyg yn lleol. Byddwn ni'n monitro dosbarthiad daearyddol ceisiadau llwyddiannus ac yn gyrru rowndiau 
ceisiadau'r dyfodol yn rhagweithiol mewn ardaloedd sydd wedi'u gwasanaethu.   
  

https://carers.org/making-carers-count/making-carers-count
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6. Pwrpas Gwerthuso 
 
Rydym am gynnal gwerthusiad er mwyn archwilio a deall: 
 

1. Effeithiolrwydd seibiannau byr ar ddeilliannau gofalwyr, a deilliannau ar gyfer y rhai maen nhw’n gofalu amdanynt 
2. Nodi pa ymyriadau seibiant byr a wnaeth y gwahaniaeth mwyaf i ofalwyr a’r rhai maen nhw’n gofalu amdanynt 
3. Asesu cyrhaeddiad ac effaith y Cynllun Seibiant Byr o ran darpariaeth a nifer y bobl a fanteisiodd ar Seibiannau Byr i 

ofalwyr yng Nghymru, o safbwynt darparwyr seibiannau byr (y trydydd sector a’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol) 
4. Archwilio a chyfleu’r adenillion cymdeithasol posibl ar fuddsoddiad o ran darparu seibiannau byr i ofalwyr yng 

Nghymru, a datblygu argymhellion sy’n cefnogi gwaith ymgyrch ehangach Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, megis ‘Hawl i 
gael Seibiant’ 

5. Nodi cynaliadwyedd effeithiau’r Cynllun Seibiant Byr ledled Cymru, o safbwynt darparwyr seibiannau byr, gofalwyr, y 
rhai sy’n derbyn gofal a rhanddeiliaid eraill. 

 
I’ch atgoffa, gwerthusiad sicrhau ystyriaeth ofalus o’r deilliannau a osodwyd ar gyfer y Cynllun. (DS – nid rhestr gynhwysfawr 
mo hon, ond un dangosol): 
 

• Bydd gofalwyr a'r rhai y maen nhw'n gofalu amdanynt yn manteisio ar les gwell 
• Bydd gofalwyr yn fwy gwydn ac yn gallu cynnal y berthynas ofalgar 
• Bydd gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a'r Trydydd Sector fwy o gapasiti i ddarparu 

seibiannau ataliol, ymatebol i ofalwyr 
 
Mae'r Theori Newid yn Ffigur 1 yn amlinellu sut gellid sicrhau bod deilliannau’n cael eu llwyfannu a gellid asesu'r canlyniadau 
uchod fel a ganlyn (eto, nid yw hyn yn gynhwysfawr): 
 
Asesiad tymor byr o ganlyniadau  
 

• Asesu a yw'r gronfa'n cyrraedd gofalwyr di-dâl, yn enwedig y rhai mwyaf anghenus, i ganiatáu iddynt gael mynediad i 
seibiant byr.  Mae hyn yn cynnwys nifer y gofalwyr sy'n cymryd seibiannau a demograffeg y gofalwyr hyn.  Mae hefyd 
yn cynnwys y mathau o seibiannau. 
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• Deall i ba raddau y mae gofalwyr o bob cefndir, gan gynnwys cymunedau sy'n cael eu tangynrychioli, yn cael mynediad 
at seibiannau byr 

 

Asesiad tymor canolig o ganlyniadau 
 

• Asesu lefel boddhad gofalwyr o ran y seibiannau sydd ar gael a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt.  Os yw meintiau 
sampl yn caniatáu, gellid segmentu hyn yn ôl y math o seibiant byr a gymerwyd 

• Deall effaith y seibiant byr ar les y gofalwr di-dâl.  Mae hyn yn cynnwys yr effaith ar straen, ynysu yn ogystal â 
gwydnwch emosiynol.  Gallai hyn hefyd ystyried sut mae'r gwahanol fathau o seibiannau yn rhoi effaith uniongyrchol 
neu barhaus ar les 

 
 

Asesiad hirdymor o ganlyniadau 

• Effaith seibiannau byr i wella lles cyffredinol gofalwyr a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt 
• Effaith y gronfa wrth sicrhau bod gan ddarparwyr cymorth i ofalwyr allu i ddarparu seibiannau ataliol yn y tymor hir, er 

mwyn caniatáu i ofalwyr gael gorffwys cyn i'r sefyllfa gyrraedd pwynt argyfwng 
• Effaith y gronfa wrth gynyddu gallu i ddarparu seibiannau byr ataliol 

 
Er bod angen yr uchod, rydym yn croesawu trafodaeth a syniadau ynghylch cwestiynau ymchwil eraill a allai fod o 
ddiddordeb neu y dylid eu cynnwys yn yr ymchwil. Byddem hefyd yn croesawu ymchwiliad o adenillion cymdeithasol posibl o 
ran buddsoddi i seibiannau byr. 
 
Byddai croeso i arbenigedd, profiad a diddordebau ymchwil yr ymgeisydd llwyddiannus wrth lunio amcanion ymchwil 
ychwanegol. Fodd bynnag, byddai angen i gynigion fodloni amcanion strategol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac wrth 
ateb, peidiwch ag effeithio ar hwyluso'r Gronfa Seibiant Byr.  
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7. Methodoleg 
 
Er bod Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn hyblyg o ran dulliau a ddefnyddir i gyflawni'r amcanion uchod, rhagwelir y bydd 
data a gesglir yn gyfuniad o ddata meintiol ac ansoddol – fel y nodir yn y Theori Newid yn Ffigur 1. 
 
Lle bo'n berthnasol, dylid defnyddio cyfres Ymddiriedolaeth y Gofalwyr o offer mesur effaith gymdeithasol wedi'u dilysu i 
fesur canlyniadau personol lefel unigol.  Fodd bynnag, byddem yn croesawu dadansoddiad o fethodoleg arfaethedig gan y 
rhai sy'n ymgeisio am y tendr hwn. 
 
Bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn dylunio ac yn darparu prosesau monitro gyda phrosiectau wedi'u hariannu.  
 
Bydd prosiectau sy'n cael eu hariannu trwy Amser yn cael eu darparu gyda monitro gwaith papur. Gall nodwedd o hyn 
gynnwys casglu data uniongyrchol gyda gofalwyr unigol. 
 
Bydd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn dosbarthu arian drwy'r Gronfa Seibiant Byr drwy eu rhwydweithiau eu hunain. 
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn eu cefnogi wrth fonitro a gwerthuso ar gyfer y gyfran ariannu sy'n mynd allan ar 
ddechrau 2023, a fydd yn cael ei wario erbyn mis Mawrth 2023. Bydd canllawiau yn cael eu darparu i'r Byrddau ar hyn. Mewn 
blynyddoedd i ddod, bydd cefnogaeth ynghylch monitro a gwerthuso yn cael ei ddatblygu drwy Fforwm Rhanbarthol ym 
mhob rhanbarth.  Byddant yn adnodd allweddol i dîm gwerthuso. Mae rhagor o wybodaeth am hyn wedi'i gynnwys o fewn 
Atodiad B. 

 
8. Gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 

 
Credwn fod y deilliannau gorau yn cael eu cyflawni drwy bartneriaethau cryf a pherthnasau cydweithredol.  Tra byddai'r 
arbenigedd ar gyfer yr ymchwil yn nwylo'r contractwr, byddai Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn rhagweld cymryd rhan yn 
y broses i ddarparu arbenigedd yn nhermau profiad gyda'r gronfa a gweithio gyda gofalwyr di-dâl. Byddem hefyd yn annog 
ac yn disgwyl yn gryf i weld ymgysylltu â gofalwyr di-dâl yn uniongyrchol fel rhan o gynllun terfynol a gweithredu gwaith 
gwerthuso. 
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Rydym hefyd yn cynnig gosod cynllun cyfathrebu prosiect yn ystod cam cychwyn y prosiect. Fel rhan o'r cynllun hwn bydd 
gofyn i'r contractwr ddarparu diweddariadau rheolaidd i Reolwr y Prosiect.  Y disgwyl yw y bydd contractwyr yn codi 
meysydd sy'n peri pryder cyn gynted ag y byddan nhw'n dod i'r amlwg. 
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9. Amserlen ac allbynnau 
 
Mae angen yr allbynnau canlynol:  
 

• Adroddiad llawn i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn manylu ar y canfyddiadau o'r gwerthusiad.  Dylid cynnwys 
casgliadau ac argymhellion hefyd lle bo hynny'n briodol 

• Adroddiad cryno, sy'n darparu canfyddiadau allweddol yr uchod 
• Adroddiad interim blynyddol, sy'n tynnu sylw at ganfyddiadau tymor byr a chanolig 
• Adroddiadau lleol ar gyfer pob sefydliad sy'n cymryd rhan yn hwyluso'r Gronfa Seibiant Byr 

 
Dyma amserlen arfaethedig: 
 
Gweithgaredd (Cerrig Milltir) Dyddiad  
Cyfarfod cychwynnol  Ionawr 2023 
Cyflwyno dyluniad prosiect llawn a'i 
gymeradwyo gan Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru   

Chwefror 2023 

Casglu data Chwefror 2023-Mehefin 2025 

Adroddiad Interim Blynyddol Mawrth 2024, Mawrth 2025 
Paratoi adroddiadau  Mehefin 2025-Awst 2025 
Cyflwyno adroddiad drafft  Medi 2025 

Cyflwyno adroddiad terfynol  Rhagfyr 2025 
Cyflwyniad i Fwrdd Ymddiriedolwyr 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a 
Llywodraeth Cymru i rannu'r 
canfyddiadau  

Rhagfyr 2025 
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10.   Costau  
 
Nod y gronfa hon yw darparu seibiannau byr am 3 blynedd a'r gyllideb ar gyfer gwaith gwerthuso dros y cyfnod hwn yw 
£40k gan gynnwys yr holl dreuliau a TAW.  Dylai'r costau ddatgan a oes modd codi tâl am TAW.  Dylai costau gwahanol 
opsiynau fod yn glir (os yw'n berthnasol). Dylid cynnwys manylion cost llawn am unrhyw is-gontractau arfaethedig (gan 
gynnwys trawsgrifio) a sut y bydd y rhain yn cael eu rheoli.  
 
Yn yr adran gostau, darparwch:  
 

• Dadansoddiad clir o'r gost a thua nifer yr wythnosau a ddyrannwyd i bob cam o'r prosiect.  
• Costau staff (ynghyd â'r gyfradd ddydd a nifer yr wythnosau o fewnbwn) 
• Costau gweinyddol  
• Costau gwaith maes  
• Treuliau wedi'u rhestru fel ffigwr ar wahân 
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11.   Meini prawf a gweithdrefn dendro 
 
 
Os ydych am dendro ar gyfer y Gwerthusiad hwn, anfonwch gyflwyniad sy'n cwmpasu'r penawdau allweddol canlynol: 
 

a. Manylion Cyswllt 
Sefydliad yr Ymgeiswyr ac unrhyw sefydliadau cyd-ymgeisydd ynghyd â chysylltiadau allweddol ar gyfer y cais tendro 
 

b. Cyd-destun ar gyfer yr ymchwil - uchafswm o 800 gair 
Disgrifiwch eich dealltwriaeth o'r angen am y Cynllun Seibiant Byr, gan dynnu sylw at eich mewnwelediad i effeithiau posibl 
ar ofalwyr a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt. Disgrifiwch hefyd eich dealltwriaeth o gyd-destun y Cynllun a rôl 
rhanddeiliaid allweddol (y mae'n bosibl y byddwch am eu diffinio).  
 

c. Ystyriaethau a chynlluniau moesegol - uchafswm o 500 gair 
Esboniwch unrhyw faterion moesegol posibl rydych chi'n eu rhagweld a pha gynlluniau fyddai gennych ar waith i'w lliniaru 
 

d. Dull ymchwil (uchafswm o 1000 gair) 
Esboniwch y dulliau rydych yn bwriadu eu defnyddio i fynd i'r afael â'r amcanion a osodir yn y ddogfen dendro 
Darparwch resymeg dros y dulliau a ddewiswyd 
Esboniwch unrhyw faint sampl a fyddai'n briodol yn eich barn chi 
Disgrifiwch y dulliau dadansoddi er mwyn gwerthuso'r data i fodloni amcanion yr astudiaeth 
Rydym yn croesawu trafodaeth a syniadau ynghylch cwestiynau ymchwil eraill a allai fod o ddiddordeb neu y dylid eu 
cynnwys yn yr ymchwil, yn ychwanegol at y rhai a amlinellir yn y tendr hwn. Cofiwch gynnwys: 
 

e. Cynllun prosiect (uchafswm 1000 gair) 
Manylwch ar y camau allweddol yn y prosiect a chynnwys amserlen o'r gweithgareddau allweddol o fewn 
 

f. Dichonoldeb y prosiect a'r tebygolrwydd o'i gwblhau'n llwyddiannus ar amser (uchafswm o 250 gair) 
Cofiwch gynnwys unrhyw anawsterau a risgiau posibl a sut y byddech yn lliniaru'r rhain 
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g. Dadansoddiad o'r Gyllideb 
Rhowch fanylion y costau a chyfiawnhad o'r adnoddau y gofynnir amdanynt 
Nodwch yn glir y cyfanswm y gofynnwyd amdano 
 

h. Profiad ymchwilydd (uchafswm  o 500 gair)  
Rhowch grynodeb byr ynglŷn â'r profiad sydd gennych mewn ymchwil gyda gofalwyr di-dâl a/neu werthuso effaith cronfeydd 
cymorth fel hyn 
Atodwch CV cryno ar gyfer yr holl ymchwilwyr a chydweithwyr yn y cais 
Rhestrwch unrhyw gyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid neu adroddiadau eraill sy'n berthnasol i'r ymchwil arfaethedig 
Hefyd, dylech gynnwys amlinelliad bras a hyperddolenni i ddau ddarn perthnasol o waith rydych wedi’u cyflawni. Ni fyddwn 
yn adolygu mwy na dau.  
 

i. Canolwyr 
Manylion dau ganolwr unigol, gan amlinellu’r berthynas a’r gwaith a wnaed, manylion cyswllt llawn a chadarnhad fod gennych 
ganiatâd i rannu eu manylion gyda’r rhai sydd ynghlwm wrth adolygu’r cais. Bydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn cysylltu â chi 
cyn cysylltu ag unrhyw ganolwr a enwir. 
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Bydd tendrau'n cael eu hasesu ar sail y meini prawf canlynol: 
 
 

A. Dealltwriaeth o'r briff a'r amcanion 
Ydy'r contractwr yn dangos dealltwriaeth dda o Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac amcanion y prosiect?  

 
B. Dull yr Ymchwil  

Pa mor addas a realistig yw'r fethodoleg arfaethedig ar gyfer casglu data?  
A oes digon o esboniad o sut y bydd y data neu'r wybodaeth sydd ei angen ar gyfer y dull gweithredu yn cael ei gasglu? 
 

C. Materion Moesegol 
Sut mae'r cynnig yn mynd i'r afael ag unrhyw faterion moesegol disgwyliedig ac yn esbonio sut yr ymdrinnir â'r rhain?  

 
D. Cynllun prosiect ac amserlenni 

A yw'r cynnig yn nodi cynllun clir ar gyfer cyflawni'r prosiect ar amser ac ar gyllideb?  
A oes trefniadau rheoli prosiectau a sicrhau ansawdd digonol ar waith? 
 

E. Costau 
Ydy'r cynnig yn rhoi dadansoddiad clir o gostau?  
Ydy'r dull gweithredu a'r cynllun yn cynrychioli gwerth am arian?  

 
F. Arbenigedd a phrofiad perthnasol  

Ydy'r cynnig wedi cynnwys CV cryno?  
Pa radd o arbenigedd sector mae'r ymchwilydd yn ei gyfrannu at y prosiect hwn?  
Oes gan yr ymchwilydd brofiad o gyflwyno prosiectau tebyg yn llwyddiannus?  
Oes gan yr ymchwilydd brofiad o weithio gyda grwpiau bregus?  
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Dyma amserlen y broses dendro: 
 
Gweithgaredd Dyddiad 

Gwahoddiad i Dendr wedi'i ryddhau Yr wythnos sy'n dechrau 14 Tachwedd 
2022 

Dyddiad cau er mwyn cyflwyno 13 Rhagfyr 5pm 

Panel i gyfarfod i drafod a chadarnhau'r 
cais llwyddiannus 

Yr wythnos sy'n dechrau 12 Rhagfyr 

Penodi sefydliad llwyddiannus  Yr wythnos sy’n dechrau 19 Rhagfyr 

 
 
 
 
12.   Cyflwyno eich tendr 

 
 
Cyn cyflwyno eich cais ymchwil, rydym yn croesawu sgyrsiau anffurfiol ymlaen llaw os ydych yn dymuno deall mwy am 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, y Gronfa Seibiant Byr neu'r gofynion gwerthuso. Os ydych yn dymuno gwneud hyn, 
cysylltwch â: 
 
Dr Catrin Edwards – Pennaeth Materion Allanol: cedwards@carers.org 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 5pm ddydd Mercher 13 Rhagfyr 2022. Dylid e-bostio copi electronig llawn o'r 
tendr gan gynnwys unrhyw atodiadau a deunydd ategol mewn fformat MS Word neu PDF i shortbreakswales@carers.org 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag unrhyw fanylion o'r brîff ymchwil, cysylltwch â: 
 
Dr Tim Banks – Rheolwr Ymchwil ac Ymgysylltu: tbanks@carers.org 

mailto:cedwards@carers.org
mailto:tbanks@carers.org
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Atodiad A: Telerau ac Amodau Amlinellol 

Amodau contract ymchwil 
Bydd y contract yn cael ei gomisiynu o dan delerau ac amodau contract ymchwil safonol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. 
 
Perchnogaeth data ac allbynnau  
Dylid darparu'r holl ddata sy'n cael ei gasglu ar gyfer y prosiect yn electronig i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar ôl cwblhau'r contract 
neu pan ofynnir amdano. Bydd perchnogaeth data yn unol â'n contract ymchwil safonol, sydd ar gael ar gais. 
 
Diogelu data a chaniatâd gwybodus  
Bydd contractwyr yn cydymffurfio â'r holl ddarpariaethau a rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Diogelu Data, gan gynnwys yr wyth 
egwyddor diogelu data a'r holl is-ddeddfwriaeth. 
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Atodiad B: Canllawiau a ddarperir i RPBau gan gynnwys 12 egwyddor 
 

Cynllun Seibiant Byr i ofalwyr di-dâl  
Canllawiau i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol ar Ddyrannu Cyllid 

2022-23 
  
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grant o £9m dros dair blynedd rhwng 2022 a 2025 ar gyfer Cronfa Seibiant Byr 
genedlaethol (y Gronfa) i ofalwyr di-dâl sy'n ceisio cynyddu'r cyfleoedd i ofalwyr di-dâl gymryd seibiant o'u cyfrifoldebau 
gofalu.  
 
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi amlinelliad o'r Cynllun a'r dyraniadau sydd ar gael i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol (RPBau) 
ynghyd â fframwaith i arwain dyraniad cyllid ar lefel ranbarthol ar gyfer dyraniad 2022-23. Mae'n bwysig nodi bod rhaid i'r 
arian hwn gael ei ddyrannu erbyn 31 Mawrth 2023. Bydd cyllid pellach ar gael i RPBau yn ystod blynyddoedd ariannol 2023-
24 a 2024-25. 
 

1. Cyd-destun y Gronfa Seibiant Byr 
 
Mae creu'r Cynllun Seibiant Byr newydd hwn ar gyfer Gofalwyr Di-dâl yn un o brif ymrwymiadau Rhaglenni Llywodraeth 
Llywodraeth Cymru ac mae hefyd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni Blaenoriaeth 3 yn y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Di-dâl:  
 

Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – rhaid i bob gofalwr di-dâl gael y cyfle i gymryd seibiant o'u rôl gofalu er mwyn 
eu galluogi i gynnal eu hiechyd a'u lles eu hunain a chael bywyd ochr yn ochr â gofalu.  

 
Mae'r gwaith o ddatblygu'r Gronfa newydd hon wedi'i lywio gan waith ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 
2021: Y gwahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud: Gweledigaeth ar gyfer dyfodol seibiant byr i ofalwyr di-dâl yng 

https://gov.wales/programme-government
https://gov.wales/strategy-unpaid-carers-html#section-66237
https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
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Nghymru.  Mae'r ymchwil yn nodi 12 egwyddor allweddol ar gyfer seibiant byr sy'n sail i'r gwaith o ddylunio a darparu'r 
Cynllun Seibiant Byr ac sy'n darparu fframwaith ar gyfer dyrannu cyllid.  Manylir ar y 12 egwyddor yn Atodiad A.  
 
Mae'r ymchwil yn bwysig yn darparu'r diffiniad canlynol, wedi'i gyd-gynhyrchu o'r hyn sydd gyfystyr â seibiant byr:  
 

Unrhyw egwyl, sy'n cryfhau a/neu'n cynnal perthnasoedd gofalu anffurfiol ac yn gwella lles gofalwyr a'r bobl 
maen nhw'n eu cefnogi. Gellir cyflawni hyn drwy wasanaeth, gweithgaredd neu eitem.  

 
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cael eu penodi'n gorff cydlynu cenedlaethol ar gyfer y Cynllun newydd ac yn 
gosod systemau ar waith ar gyfer dyrannu cyllid, cefnogaeth i'r rhai sy'n cael eu hariannu, cynnwys gofalwyr a 
chynrychiolaeth ynghyd â monitro a gwerthuso.  
 
 
2. Pwrpas Cyffredinol a Deilliannau Bwriedig y Cynllun Seibiant Byr 
 
Bwriad y Cynllun Seibiant Byr yw bod o fudd i 30,000 o ofalwyr ledled Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf trwy'r nodau 
allweddol canlynol: 

 
 
NODAU ALLWEDDOL Y CYNLLUN SEIBIANT BYR 

• Cynyddu argaeledd a hygyrchedd seibiannau byr 
• Darparu opsiynau egwyl personol, hyblyg ac ymatebol  
• Blaenoriaethu a thargedu seibiannau byr i'r rhai sydd ei angen fwyaf 
 

 
Daw'r rhain o'r 12 Prif Egwyddor o fewn yr ymchwil Y gwahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud, a byddant yn sail ac yn llywio 
dyraniadau cyllid. 
 

https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
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Mae'r Cynllun Seibiant Byr yn canolbwyntio ar ganlyniadau i ofalwyr a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt. Mae'r model theori 
newid sy'n manylu ar sut y bydd y Cynllun yn sicrhau newid wedi'i gynnwys yn Atodiad B. Yn gryno ac yn bwysig iawn, dyma 
ddeilliannau'r Cynllun i ofalwyr a'r rhai y maen nhw'n gofalu amdanynt: 
 
 

DEILLIANNAU'R CYNLLUN SEIBIANT BYR 
 
• Bydd gofalwyr a'r rhai y maen nhw'n gofalu amdanynt yn manteisio ar les gwell 
• Bydd gofalwyr yn fwy gwydn ac yn gallu cynnal y berthynas ofalgar 
• Bydd gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a'r Trydydd Sector fwy o gapasiti i ddarparu seibiannau ataliol, 

ymatebol i ofalwyr 
 
 
3. Dyrannu Cyllid i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol 2022-23 
 
Mae Llywodraeth Cymru'n dyrannu £2 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022-23, gyda'r mwyafrif o'r rhain yn cael eu 
dyrannu i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol (RPB). Felly, bydd y dyraniad ar gyfer blwyddyn 2022-23 fel a ganlyn: 
 

RPB Dyraniad 
Caerdydd a'r Fro 252,047 
Cwm Taf 286,529 
Gwent 357,650 
Gogledd Cymru 414,565 
Powys 76,415 
Gorllewin Morgannwg 246,647 
Gorllewin Cymru   239,146 
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Bydd cyllid yn cael ei ddarparu i bob Bwrdd Iechyd perthnasol drwy ddyrchafiad yn y Gronfa Integreiddio Ranbarthol. Bydd 
amserlen ar gyfer dosbarthu cyllid yn cael ei chyflwyno'n fuan.  Mae angen i'r arian hwn gael ei ddyrannu erbyn 31 Mawrth 
2023. 
 
 
4. Fframwaith ar gyfer dyrannu cyllid RPB 2022-23 
 
Mae cyllid yn cael ei ddyfarnu i RPBau i gydnabod y cyfrifoldebau presennol sydd ganddynt i gefnogi gofalwyr ar draws eu 
rhanbarth a'u rôl wrth wneud hynny ar y cyd ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector.   Mae cyllid hefyd yn cael 
ei ddyfarnu er mwyn annog rhagor o weithio mewn partneriaeth rhwng byrddau iechyd, awdurdodau lleol a'r trydydd sector, 
ac annog arloesedd ac arfer gorau o ran darparu gwyliau byr i ofalwyr.  
 
Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol i'r cyllid presennol sydd gan RPB ar gyfer gofalwyr drwy'r Gronfa Integreiddio Ranbarthol. 
Bydd angen ei ddyrannu i gefnogi seibiannau byr yn unig a chael ei glustnodi'n llawn a'i gyfrif felly.  Drwy glustnodi'r Cynllun 
Seibiant Byr, bydd y deilliannau, arloesedd ac arferion da a rhai sy'n dod i'r amlwg yn cael eu coladu a'u hadrodd i Weinidogion 
a'r Grŵp Cynghori Gweinidogol ar Ofalwyr Di-dâl.    
 
Wrth ddyrannu i gefnogi seibiannau byr yn unig, efallai y bydd RPB yn dymuno defnyddio rhywfaint o'r dyraniad i gwmpasu'r 
gorbenion sy'n gysylltiedig â hyn. Ni ddylai hyn fod yn fwy na £10,000 fesul RPB o fewn y dyraniad grant a gellid ei 
ddefnyddio i gefnogi costau gweithredol perthnasol, er enghraifft ynghylch gwneud penderfyniadau dyrannu, casglu data 
gwerthuso ac ati.  
 
Bydd canllawiau pellach ar fonitro a gwerthuso'r Cynllun a goblygiadau i adrodd yn cael eu darparu pan fydd y cyllid wedi'i 
ddyrannu.  Dylai RPBau roi mecanweithiau ar waith a fydd yn galluogi casglu data a mewnwelediad ar wahanol elfennau'r 
fframwaith. Sylwch Band Atodiad (Theori Newid) a sylwch ar y Mesurau Deilliannau a Dangosyddion Perfformiad Allweddol.   
 
Yn unol â'r trefniadau presennol ynghylch dyrannu'r RIF, rhagwelir y bydd RPBau yn dyrannu o leiaf 20% o gyllid a dderbynnir 
i ddarparwyr y trydydd sector, neu drwy gynigion sy'n gweithio ar y cyd â'r trydydd sector. 
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Mae'r fframwaith ar gyfer dyrannu cyllid a gyflwynir yma i'w ddefnyddio i arwain dyraniadau yn y flwyddyn ariannol hon. 
Darperir rhagor o arweiniad ar gyfer blynyddoedd yn y dyfodol yn unol â'r dull a gyflwynir yn adran 5 
 

 
Fframwaith ar gyfer Dyrannu Cyllid 2022-23 

 

A. Dylai cyllid gyfrannu at gyflawni deilliannau'r Cynllun Seibiant Byr 
 

• Bydd gofalwyr a'r rhai y maen nhw'n gofalu amdanynt yn manteisio ar les gwell 
• Bydd gofalwyr yn fwy gwydn ac yn gallu cynnal y berthynas ofalgar 
• Bydd gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a'r Trydydd Sector fwy o gapasiti i ddarparu seibiannau ataliol, 

ymatebol i ofalwyr 
 

 
Mae dyraniad cyllid y Cynllun Seibiant Byr yno er budd pob gofalwr di-dâl a dylai adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth 
gofalwyr. O'r herwydd dylid sicrhau deilliannau i bob gofalwr. Dyma ddiffiniadau Ymddiriedolaeth y Gofalwyr am ofalwyr: 
 
Gofalwyr sy'n oedolion 
Mae unrhyw un sy’n gofalu’n ddi-dâl am ffrind neu aelod o’r teulu nad yw’n gallu gofalu am eu hun oherwydd salwch, 
anabledd neu broblem iechyd meddwl, yn ofalwr. 
  
Gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
Mae gofalwr ifanc yn unrhyw dan 25 oed sy’n gofalu am ffrind neu aelod o’r teulu nad yw’n gallu gofalu am eu hun oherwydd 
salwch, anabledd neu broblem iechyd meddwl, yn ofalwr.  
Gelwir gofalwyr ifanc hŷn (16-25) hefyd yn ofalwyr oedolion ifanc ac mae'n bosibl y bydd ganddynt anghenion cymorth 
gwahanol i ofalwyr iau. 
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Gall RPBau ddyrannu arian ar draws amrywiaeth eu poblogaeth gofalwyr, yn unol â nodau allweddol y Gronfa (gweler 
adrannau dilynol), sy'n sicrhau bod y rhai sydd fwyaf mewn angen yn cael eu blaenoriaethu. Mae disgwyl i RPBau gael 
cipolwg rhanbarthol ar y rhai sydd fwyaf mewn angen trwy eu Hasesiadau Anghenion Poblogaeth Ranbarthol.  
 

B. Bydd y cyllid yn canolbwyntio ar y Prif Nodau 

 
 
NODAU ALLWEDDOL Y CYNLLUN SEIBIANT BYR 

• Cynyddu argaeledd a hygyrchedd seibiannau byr 
• Darparu opsiynau egwyl personol, hyblyg ac ymatebol  
• Blaenoriaethu a thargedu seibiannau byr i'r rhai sydd ei angen fwyaf 
 

 
 
Dylid ystyried y nodau hyn fel y "meini prawf" y mae'r holl gyllid yn cael ei ddyrannu yn eu herbyn. 
 
Prif Nod: Cynyddu argaeledd a hygyrchedd seibiannau byr 
 
I'ch atgoffa, dyma ddiffiniad seibiant byr: 
 

Unrhyw egwyl, sy'n cryfhau a/neu'n cynnal perthnasoedd gofalu anffurfiol ac yn gwella lles gofalwyr a'r bobl 
maen nhw'n eu cefnogi. Gellir cyflawni hyn drwy wasanaeth, gweithgaredd neu eitem.  

 
Gall seibiant byr fod ar sawl ffurf - penwythnos i ffwrdd, noson yn y sinema, taith gyda gofalwyr eraill, pryd o fwyd allan, torri 
gwallt, mynd i ddosbarth celf ac ati. Gall fod yn rhywbeth y mae gofalwr yn ei wneud ar ei ben ei hun, neu gall fod yn seibiant 
gyda'r person y maent yn gofalu amdano.  Gall yr egwyl hefyd fod yn weithgaredd sy'n seiliedig ar grwpiau, lle mae gwerth 
ychwanegol cefnogaeth gan gyfoedion. Gall hefyd gynnwys diwrnod allan i'r teulu - naill ai wedi'i gefnogi neu heb gymorth. 
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Crëwyd y Cynllun Seibiant Byr i ysgogi darpariaeth newydd a darpariaeth bresennol, sy'n defnyddio dulliau arloesol neu 
greadigol o gefnogi seibiannau, sydd o fudd i'r gofalwr a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt.  Mae'n gyfle i wneud rhywbeth 
gwahanol a newydd, i brofi syniadau newydd, sydd â'r berthynas ofalgar wrth wraidd popeth. 
 
Efallai bod RPBau eisoes yn darparu seibiannau amserol ac amrywiol yn unol â'u Hasesiad Anghenion Poblogaeth statudol.  
Gellir defnyddio cyllid i ehangu capasiti'r ddarpariaeth bresennol a gall hyn fod yn ateb pragmatig o ystyried yr amserlenni byr 
ar gyfer dyrannu yn y flwyddyn ariannol hon.  Os yw'r darparwyr presennol yn derbyn cyllid, bydd angen i'r cyllid hwn 
gynyddu argaeledd a hygyrchedd seibiannau byr yn amlwg, cael ei fonitro'n gywir fel y cyfryw a'i glustnodi'n ariannol ar gyfer 
adrodd ariannol. 
 
Mae'n bosibl bod cynlluniau grantiau micro sy'n darparu cyllid uniongyrchol i ofalwyr i gael seibiant eisoes ar waith. Gellid 
dyrannu arian i gynyddu'r ddarpariaeth i'r cynlluniau hyn. Os yw'n bwriadu gwneud hynny, dylai cyllid y Cynllun Seibiant Byr 
fod yn amlwg wedi'i glustnodi a'i fonitro. Os caiff arian ei ddyrannu i ehangu cynlluniau o'r fath, dylid casglu tystiolaeth o 
angen wrth wneud hynny a'i dychwelyd gyda gwybodaeth fonitro e.e. rhifau ar restrau aros. 
 
Dylai RPBau ymdrechu i ddyrannu cyllid i ddarpariaeth newydd neu ymestyn y ddarpariaeth bresennol a fydd hefyd yn 
cynyddu argaeledd a hygyrchedd ac yn cynorthwyo o ran bodloni'r nodau allweddol eraill.  
 
Gallai rhai o'r arian gael ei ddyrannu i gynlluniau sy'n cyflawni dros dair blynedd y Cynllun Seibiant Byr. Gall gwobrau aml-
flwyddyn ddarparu dull systemig a graddol o gynyddu argaeledd a hygyrchedd seibiannau byr. Fodd bynnag, bydd y cyfle i 
ariannu syniadau newydd ynghylch seibiannau byr yn gyfyngedig os caiff cyllid ei ddyrannu ymlaen llaw ac ni fyddai'n cyd-
fynd â chynlluniau i gefnogi dulliau rhanbarthol mewn blynyddoedd i ddod fel yr amlinellir yn adran 5. O'r herwydd, mae 
RPBau yn cael eu tywys i beidio â gwneud gwobrau aml-flwyddyn gyda'r holl gyfran hon o gyllid, oni bai ei fod yn eithriad.  
 
Ni ddylid dyfarnu cyllid i un cynllun nac un darparwr yn unig, oni bai mewn amgylchiadau eithriadol. Er y gallai hyn fod yn 
ddull pragmataidd oherwydd yr amserlenni byr, efallai na fydd yn galluogi darparu ystod o seibiannau byr ac efallai na fydd yn 
bodloni'r gofyniad i ddyrannu o leiaf 20% o gyllid i'r trydydd sector. 
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Cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i drafod eich cynigion os ydynt yn cynnwys gwobrau aml-flwyddyn a/neu 
ddarparu cyllid i un cynllun neu ddarparwr.  
 
 
 
 
 
Prif Nod: Darparu opsiynau egwyl personol, hyblyg ac ymatebol 
 
Bydd seibiannau sy'n hyblyg ac yn ymateb i anghenion y berthynas ofalgar yn rhai sy'n sicrhau canlyniadau parhaol ac a fydd 
yn gynaliadwy i'r rhai sy'n cymryd rhan.  
 
Er mwyn sicrhau deilliannau'r Cynllun, mae angen personoli seibiannau i ddiwallu anghenion y berthynas ofalgar. Dylai 
gofalwyr a'r person y maen nhw'n gofalu amdano fod wrth wraidd dyluniad y seibiant, ac anghenion pawb sy'n rhan ohono yn 
cael eu hystyried.  Argymhellir ystyried cydfuddiannaeth y cymorth i'r gofalwr a'r person y maen nhw'n gofalu amdanynt.   
Wrth ariannu seibiannau personol, hyblyg ac ymatebol gallai RPBau ystyried y dulliau canlynol: 

• Meithrin cysylltiadau â sectorau allweddol sy'n ymwneud â bywyd bob dydd, gan ddylunio seibiannau drwy gydweithio 
er enghraifft lletygarwch, twristiaeth, y celfyddydau, hamdden ac addysg. Gallai seibiannau gael eu cyd-ddylunio â 
phrosiect celfyddydol lleol all ddarparu dosbarthiadau celf grŵp, neu gefnogi gweithgareddau artistig yn y cartref. 
Mae'n bosib y bydd darparwyr twristiaeth yn gallu darparu seibiannau arbennig dros fisoedd y gaeaf ac ati; 

• Ysbrydoli sefydliadau i greu atebion arloesol ac ymatebol sy'n adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth gofalwyr, megis 
cymorth gan gyfoedion a seibiannau budd cymunedol yn bersonol ac ar-lein; 

• Ymgorffori creadigrwydd a diogelwch mewn opsiynau seibiannau wrth symud ymlaen o'r pandemig, gan gynnwys 
mewn opsiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein. Efallai y bydd angen cyfnewid y rhain wrth i ni fynd i mewn i fisoedd y 
gaeaf, pan fydd llwythi firaol yn cynyddu. 

• Sicrhau bod opsiynau egwyl yn cydnabod ffactorau pwysig sy'n ymwneud ag amrywiaeth a chynhwysiant, er 
enghraifft, oedran, anabledd, iaith, cyfeiriadedd rhywiol a diwylliant. Er bod hyn yn cynyddu hygyrchedd, mae hefyd yn 
sicrhau personoli. Bydd yr hyn y mae person ifanc eisiau o seibiant yn wahanol iawn i berson hŷn ac i'r gwrthwyneb. 
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Efallai y bydd cyflawni seibiant i'r rhai o leiafrifoedd ethnig yn gofyn am ddull creadigol o adnabod gofalwyr, 
cyfathrebu'r angen am seibiant a'i gyflwyno. 

• Ystyried sefydlu cynllun grantiau micro sy'n ariannu gofalwyr yn uniongyrchol er mwyn cymryd seibiant byr. Gallai'r 
rhain ddefnyddio'r strwythurau presennol ond dylai fod yn amlwg fod yn ychwanegol at unrhyw gynllun grantiau micro 
presennol, a chael eu brandio a'u monitro fel seibiant byr Cynllun Seibiant Byr. 

 
 
 
 
 
 
Prif Nod: Blaenoriaethu a thargedu seibiannau byr i'r rhai sydd ei angen fwyaf 
Mae'r rhai sydd fwyaf angen gofalu wedi cael eu diffinio fel  
 

• Y gofalwyr hynny sy'n gofalu am o leiaf 50 awr yr wythnos 
• Y rhai nad oes ganddynt ar hyn o bryd fynediad i seibiant byr 
• Y rhai sydd ag anghenion cymhleth a'r rhai sy'n gofalu amdanynt 

 
Nid yw'r diffiniadau hyn o'r rhai mwyaf anghenus yn gynhwysfawr.  
 
Bydd gan RPBau gipolwg cryf gan eu Hasesiad Anghenion Poblogaeth Rhanbarthol a fydd hefyd yn arwain y rhai mwyaf 
anghenus yn eu hardal. Dylai gofalwyr o grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli mewn gwasanaethau, yn unol ag Asesiadau 
Effaith ar Gydraddoldeb Llywodraeth Cymru, gael eu nodi a dylai opsiynau ar gyfer seibiannau byr gynnwys cefnogaeth i'r 
grwpiau hyn yn glir.    
 
Efallai bod opsiynau i gryfhau cydweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau er mwyn estyn allan i ofalwyr sydd â'r angen 
mwyaf a'r rhai sy'n cael eu tangynrychioli gan wasanaethau.  
Mae cyllid y Cynllun Seibiant Byr yn rhoi cyfle delfrydol i wneud hynny ac mewn blynyddoedd i ddod, bydd Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr yn cydweithio â RPBau ar hyn, gweler adran 5 am fwy o wybodaeth ar hyn. 
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Bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gosod mecanweithiau i fonitro a yw'r Cynllun Seibiant Byr yn cyrraedd y gofalwyr 
sydd â'r angen mwyaf a'r rhai a dangynrychiolir yn seiliedig ar ddata demograffig, gan gynnwys oedran, hil, rhyw, rhywioldeb.  
Caiff hwn ei ddefnyddio i werthuso effeithiolrwydd y gronfa sy'n cyrraedd poblogaethau amrywiol sy'n cwmpasu'r rheini â 
nodweddion gwarchodedig ac i wella'r mewnwelediad i anghenion seibiannau byr gwahanol sectorau o boblogaeth Cymru. 
Dylai RPBau roi mecanweithiau ar waith ar gyfer casglu data allweddol, os nad yw eisoes ar waith. Bydd canllawiau pellach ar 
fonitro a gwerthuso cyllid y Cynllun Seibiant Byr ar gael ar ddyrannu cyllid y dyfarnwyd cyllid. 
 
 
 
 

2. Dyrannu cyllid Cynllun Seibiant Byr yn 2023/24 a 2024/25  
 
Yn ystod blynyddoedd ariannol 2023-24 a 2024-25 bydd y dyraniad ariannol i'r Cynllun Seibiant Byr yn £3.5 miliwn. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi penderfynu, yn dilyn cyngor gan y Grŵp Cynghori Gweinidogol ar Ofalwyr di-dâl, y bydd 40% o 
gyfanswm y cyllid yn cael ei ddyrannu i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol (RPB), gan ddefnyddio cyllid cyfrannol i bob RPB 
yn seiliedig ar faint y boblogaeth.  
 
Bydd y 60% arall yn cael ei ddefnyddio i sefydlu cynllun grantiau trydydd sector newydd ledled Cymru - 'Amser'. Bydd mwy o 
fanylion am Amser ar gael yn 2023.   
 
O fis Ebrill 2023 ymlaen (ac yn tynnu ar wybodaeth ac arbenigedd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr o ran rheoli dyraniadau grant a 
sicrhau cynrychiolaeth a chyfranogiad gofalwyr) bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn cefnogi RPBau i sefydlu a 
hwyluso Fforymau Seibiant Byr Rhanbarthol, yn unol â'r saith ôl troed RPB.   
 
Gallai'r fforymau hyn gynnwys Cynrychiolwyr Gofalwyr RPB, gofalwyr di-dâl, Arweinwyr Gofalwyr y Bwrdd Iechyd Lleol, 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a/neu sefydliadau eraill yn y trydydd sector sy'n cynrychioli 
cymunedau amrywiol. Gall hyn amrywio ac adlewyrchu anghenion rhanbarthol ond bydd yn galluogi mwy o ffocws ar 
ddarpariaeth seibiant byr ar draws yr RPB ac yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer dysgu gan gyfoedion ar draws RPBau. 
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Bydd y rhain yn llywio dyraniad RPBau o gyllid i wasanaethau o dan y Cynllun Seibiant Byr ar gyfer blynyddoedd 2023-24 a 
2024-25, gan sicrhau aliniad gyda 12 Prif Egwyddor 'Y gwahaniaeth y mae seibiant yn ei wneud' a sicrhau bod cynigion yn 
cyflawni deilliannau'r Cynllun.  
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Atodiad A: Deuddeg egwyddor allweddol i seibiannau byr 
 

Egwyddor Disgrifydd 
1. Gweld unigolion a 

chanolbwyntio ar ba 
ddeilliannau personol 
sy'n bwysig i ofalwyr a'r 
bobl maen nhw'n eu 
cefnogi  

Dechreuwch gyda sgwrs 'beth sy'n bwysig' fel bod: • 
Deilliannau seibiant sydd fwyaf pwysig i bobl yn cael 
ystyriaeth ystyrlon • Mae archwilio opsiynau seibiant 
gyda phobl yn ystyried y cynnig gweithredol, o iaith, 
diwylliant ac amrywiaeth 

2. Adeiladu ar gryfderau o 
ran cefnogi a chynnal 
perthnasoedd gofalu 

Yn ogystal â nodi anawsterau wrth ofalu, archwilio: • 
Boddhad mewn ffyrdd gofalgar a chadarnhaol o 
ymdopi • Ffyrdd y gall seibiant helpu i gefnogi'r rhain, 
gan gynnwys seibiannau a gymerwyd gyda'i gilydd yn 
ogystal ag ar wahân 

3. Byddwch yn sensitif i 
berthynas ofalgar a 
gweithio tuag at wneud 
seibiannau yn brofiad 
cadarnhaol i bawb 
   

Cyn belled ag y bo modd, sicrhewch: • Lles cyd-
ddibynnol gofalwyr a'r bobl maent yn eu cefnogi • Nid 
yw gofalwyr yn teimlo'n euog ac nid yw'r bobl y maent 
yn eu cefnogi yn teimlo baich 

4. Darparu gwybodaeth 
hygyrch ac amserol am 
opsiynau seibiant  

Darparu gwybodaeth: • Ar amrywiaeth o opsiynau 
seibiant, gan gynnwys seibiannau a gymerwyd gyda'i 
gilydd a seibiannau wedi'u cymryd ar wahân, 
seibiannau wedi'u trefnu a seibiannau i gwmpasu 
sefyllfaoedd brys • Ar adeg pan fo angen, mewn 
fformatau sy'n hygyrch ac yn atyniadol, ac, i'r 
gofalwyr ieuengaf, yn briodol i'w hoedran 

5. Cynnig dewis wedi'i 
gefnogi o seibiannau a 

• Cynnig cymorth perthynol i helpu pobl i feddwl trwy 
eu hopsiynau seibiant - peidiwch â rhoi rhestr iddyn 
nhw 
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help gyda gwneud 
penderfyniadau 

6. Darparu opsiynau 
seibiant personol, 
hyblyg ac ymatebol, sy'n 
adlewyrchu amrywiaeth y 
boblogaeth gofalwyr  

• Sicrhau bod gan bobl fynediad at opsiynau seibiant 
amserol, personol, gan gynnwys seibiannau a all eu 
cefnogi i gymryd rhan mewn cyflogaeth gyflogedig, 
addysg/hyfforddiant a hamdden pe baen nhw'n 
dymuno • Sicrhau bod opsiynau seibiant yn cydnabod 
ffactorau pwysig sy'n ymwneud ag amrywiaeth a 
chynhwysiant, er enghraifft, oedran, anabledd, iaith a 
diwylliant • Bod yn ymatebol i newid anghenion a 
dewisiadau 

7. Nodi a hyrwyddo dulliau 
creadigol o gomisiynu ac 
opsiynau eraill sydd wedi'u 
hariannu'n statudol a 
chost isel/dim opsiynau 
seibiant costau  

Meddyliwch 'y tu allan i'r bocs' am: • Ffyrdd amgen o 
gomisiynu ac ariannu seibiannau, er enghraifft, trwy 
ddatblygu mentrau cymdeithasol, Taliadau 
Uniongyrchol unigol a chyfunol yn ogystal ag 
opsiynau am ddim • Yr heriau a'r cyfleoedd sy'n 
gysylltiedig â gweithredu'r rhain ar waith 

8. Meithrin cysylltiadau â 
sectorau allweddol sy'n 
ymwneud â bywyd bob 
dydd, nid gofal 
cymdeithasol ac iechyd yn 
unig 

Dylunio seibiant drwy gydweithio, er enghraifft, gyda 
lletygarwch, twristiaeth, y celfyddydau, hamdden ac 
addysg • Cryfhau cydweithio â gwasanaethau iechyd 
ar ddarparu seibiannau byr i bobl ag anghenion 
cymhleth a'u gofalwyr • Gweithio gyda gwasanaethau 
iechyd i adnabod gofalwyr yn rhagweithiol y mae eu 
cyfleoedd seibiant yn fwyaf tebygol o fod yn 
gyfyngedig oherwydd natur gymhleth gofal y maent 
yn ei ddarparu 

9. Hybu a chefnogi opsiynau 
seibiant creadigol yn y 
gymuned leol a 
chymunedau sydd o 
ddiddordeb 

Cefnogi datblygiad seibiannau cymunedol lleol 
amrywiol i bobl, gan gynnwys cefnogaeth anffurfiol a 
micro-fentrau • Ymgorffori creadigrwydd a diogelwch 
mewn opsiynau egwyl wrth symud ymlaen o'r 
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 pandemig, gan gynnwys opsiynau wyneb yn wyneb 
ac ar-lein 

10. Magu datblygiad 
cymorth cymheiriaid  

 

Sicrhau cyfleoedd i ofalwyr gael mynediad / elwa o 
gymorth cymheiriaid • Archwilio ffyrdd o hwyluso 
hyn, gan gynnwys opsiynau seibiant ar y cyd, wedi'u 
darparu wyneb yn wyneb neu ar-lein 

11. Sicrhau ansawdd 
darpariaeth seibiant gan 
ganolbwyntio'n benodol ar 
yr hyn sy'n bwysig i ofalwyr 
a'r rhai y maent yn eu 
cefnogi  

 

Datblygu dulliau o sicrhau ansawdd sydd yn: • 
Ystyrlon • Cefnogi dysgu a datblygu pellach 

12. Casglu deilliannau yn 
sgil seibiant i ofalwyr a'r 
bobl maen nhw'n eu 
cefnogi. 

 

• Nodi ffyrdd o gasglu deilliannau seibiant yn effeithiol 
- deilliannau wedi'u cynllunio a serendipaidd • Sicrhau 
bod y wybodaeth hon yn llywio polisi a datblygu 
ymarfer yn y dyfodol 
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Atodiad B: Theori Newid Cynllun Seibiant Byr 
 

 
 
 
 


