
 
 

     Etholiad y Senedd 2021 
 

Mae Covid-19 wedi amlygu pwysigrwydd gofal diwedd oes da. Mae modd 
darparu gofal diwedd oes sensitif ac urddasol mewn unrhyw leoliad, gan 
gynnwys yng nghartrefi pobl ac mewn cartrefi gofal. Mae'n ddibynnol ar 
weithlu amlddisgyblaethol wedi'i gefnogi, a chymunedau cefnogol. Mae gofal 
lliniarol da yn ymestyn at fodloni anghenion yr unigolyn, eu teulu a'u gofalwyr, 
gan gynnwys gofal ar ôl profedigaeth.  

 
Yn oes y Senedd nesaf, bydd 170,000 o bobl yn marw yng Nghymru, gan 
gynnwys 1,000 o fabanod a phlant.1 O'r rhain, bydd oddeutu 80 y cant yn 
farwolaethau 'disgwyliedig', lle gallai'r unigolyn gael budd o ofal lliniarol a 
gofal diwedd oes.2  
 
Yng Nghymru heddiw, mae 1 ymhob 4 o bobl yn colli cyfle i gael y gofal 
lliniarol cywir.3  
 
Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae Hospice UK yn galw ar lywodraeth nesaf Cymru i 
gymryd pedwar cam er mwyn 

Cyrraedd pob plentyn ac oedolyn sydd ag anghenion gofal 
lliniarol 
1. Gweithredu cynllun gofal diwedd oes cenedlaethol sy'n defnyddio dull system gyfan 

2. Cynllunio i fodloni'r angen cynyddol am ofal diwedd oes yn y dyfodol 

3. Darparu adnoddau ar gyfer sector gofal lliniarol a diwedd oes cynaliadwy  

4. Meithrin capasiti a gwydnwch mewn cymunedau i ofalu am bobl ar ddiwedd eu hoes 
 

Gofal hosbis a lliniarol yng Nghymru 

Bob blwyddyn, mae dros 33,000 o bobl yn marw yng Nghymru, gan gynnwys tua 200 o blant.4 

Mae amcangyfrifon o angen am ofal lliniarol yn awgrymu y bydd mwy na 25,000 o'r bobl hyn yn 

marw gydag angen am ofal lliniarol bob blwyddyn.5 Mae oddeutu 3,200 o fabanod, plant a phobl 

ifanc yn byw â chyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd yng Nghymru, ac ar unrhyw un adeg, amcangyfrifir 

y bydd 1,050 o blant a phobl ifanc ag angen gofal lliniarol.6 Eleni, mae hosbisau yng Nghymru 

wedi gofalu am dros 12,000 o oedolion a 700 o blant.7 



Angen heb ei fodloni ac angen yn y dyfodol am ofal lliniarol 

Mae amcangyfrifon cyfredol o angen heb ei fodloni am ofal lliniarol yn dangos bod hyd at un ym 

mhob pedwar o bobl yn colli allan ar y gofal cywir.8 Mae hyn gyfwerth ag oddeutu 6,600 o bobl 

yng Nghymru bob blwyddyn.  

Rhagamcanir y bydd marwolaethau blynyddol yn cynyddu 25 y cant yn ystod yr 20 mlynedd 

nesaf,9 gyda phobl 85 oed a hŷn yn debygol o gyfrif am dros hanner yr holl farwolaethau.10 

Ynghyd â hyn, mae oedolion a phlant yn byw'n hirach gydag anghenion mwy cymhleth a 

chydafiachedd, sy'n arwain at angen am arbenigedd a sgiliau amrywiol gan y gweithlu gofal.  

Er mwyn cynnal y tuedd presennol o ran dewis cael gofal diwedd oes yn y gymuned, amcangyfrifir 

y bydd angen i gapasiti cartrefi gofal a gofal lliniarol cymunedol ddyblu erbyn 2040 er mwyn 

bodloni'r galw a ddisgwylir yn y dyfodol.11  

Beth yw gofal hosbis?  

Nod gofal hosbis yw gwella ansawdd bywyd a llesiant oedolion a phlant sydd â chyflyrau 

angheuol neu gyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywyd, ynghyd â'u teuluoedd a'u gofalwyr. Mae'n 

cwmpasu pob elfen o ofal lliniarol a diwedd oes, ond mae'n rhoi'r un pwyslais ar anghenion 

clinigol, corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol yr unigolyn.  

Yn ogystal â chyfleusterau hosbis cleifion mewnol, darperir y rhan fwyaf – 90 y cant – o ofal 

hosbis yng Nghymru yn y gymuned, gan gynnwys yng nghartrefi pobl neu mewn cartrefi gofal.12 

Nod hosbisau yw darparu gofal di-dor drwy weithio ochr yn ochr â meddygon teulu, nyrsys ardal a 

gweithwyr gofal cymdeithasol. Mae eu gwaith yn ymestyn at ddarparu hyfforddiant a chyngor i 

weithwyr iechyd a gofal eraill, a galluogi cymunedau i gefnogi pobl sy'n profi effeithiau 

marwolaeth, marw, a phrofedigaeth.13  

Gofal hosbis yn ystod Covid-19 

Pan oedd Covid-19 yn ei anterth, roedd hosbisau yn allweddol wrth sicrhau parhad mewn gofal i 

bobl ag anghenion gofal lliniarol. Drwy hwyluso'r gwaith o rhyddhau cleifion yn gyflym a chynyddu 

cefnogaeth gymunedol, chwaraeodd hosbisau rôl allweddol yn lleddfu pwysau ar leoliadau acíwt y 

gwasanaeth iechyd, drwy osgoi gorfod derbyn cleifion i'r ysbyty lle nad oedd angen a thrwy alluogi 

pobl i gael gofal yn eu cartrefi. Mae hosbisau hefyd wedi bod yn ganolog i ddarpariaeth gofal 

diwedd oes ar gyfer pobl sy'n marw â Covid-19, ac yn cefnogi gweithwyr proffesiynol eraill ar 

draws y gwasanaeth iechyd a'r maes gofal cymdeithasol i gynnal hawliau dynol a darparu gofal ag 

urddas i bobl ar ddiwedd eu hoes, waeth beth yw'r lleoliad.  

Sut caiff gofal hosbis elusennol ei ariannu?  

Mae gofal hosbis ar gael am ddim i bawb sy'n ei ddefnyddio, ond mae'n ddibynnol ar ewyllys da 

cymunedau i'w gynnal.  

Mae hosbisau yng Nghymru yn cael cyfanswm o £5.7 miliwn yn flynyddol drwy ffynonellau 

statudol. Mae hyn o gymharu â'r £33.3 miliwn maen nhw'n ei godi bob blwyddyn.14  

Amlygodd pandemig Covid-19 y model ariannu anghynaliadwy a ddefnyddir ar gyfer gofal hosbis 

yng Nghymru. Gan gydnabod y gwasanaeth iechyd 'craidd' a 'hanfodol' a ddarperir gan hosbisau, 

ymrwymodd Llywodraeth Cymru hyd at £6.3miliwn fel rhan o'i hymateb i'r pandemig er mwyn 

datblygu gwasanaethau profedigaeth hosbisau ac i gefnogi'r hosbisau hynny a oedd yn profi 

anhawster ariannol gyda chostau darparu gofal hosbis clinigol craidd.15  



Hospice UK 

Hospice UK yw'r elusen genedlaethol sy'n gweithio ar gyfer y bobl hynny sy'n profi marw, 

marwolaeth a phrofedigaeth. Rydyn ni'n gweithio er budd y bobl sy'n profi effaith marw a 

marwolaeth, gan gydweithio gyda'n hosbis-aelodau a phartneriaid eraill sy'n gweithio ym maes 

gofal diwedd oes. Mae ein hosbis-aelodau yn dylanwadu ar ein gwaith ac yn ei lywio, er mwyn 

rhoi pobl yn ganolog i bopeth rydyn ni'n ei wneud. 

Rydyn ni'n credu y dylai pawb, waeth pwy ydyn nhw, ble maen nhw, na pham maen nhw'n sâl, 

gael y gofal gorau posib ar ddiwedd eu hoes.



  

Cyrraedd pob plentyn ac oedolyn sydd ag anghenion gofal 
lliniarol 
1. Gweithredu cynllun gofal diwedd oes cenedlaethol sy'n defnyddio dull system gyfan 
Dull integredig system gyfan sy'n ymestyn cyrhaeddiad gofal lliniarol a diwedd oes y tu hwnt i 
ffiniau gofal arbenigol yw'r ffordd fwyaf sicr o fodloni'r cynnydd a ragamcanir mewn angen am ofal 
lliniarol, ac o alluogi mwy o bobl i gyflawni'r hyn sy'n bwysig iddynt, sef cael gofal yn nes at adref a 
gyda'u hanwyliaid o'u cwmpas yn y gymuned.  

Wrth i'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Gofal Diwedd Oes presennol ddod i ben, mae'n rhaid i 
lywodraeth nesaf Cymru ymrwymo i gynllun strategol newydd ar gyfer darparu gofal lliniarol, sy'n 
gosod ehangu mynediad a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn ganolog iddo, er mwyn 
cyrraedd pob plentyn ac oedolyn y mae angen gofal lliniarol arnynt. Mae hyn yn golygu bod angen 
cynnwys y rhai sy'n cyfrannu at y gwaith o fodloni anghenion gofal lliniarol o bob rhan o'r system, 
er mwyn meithrin rhwydwaith clinigol a llwybrau sy'n arwain at fynediad ehangach at ofal.  

Yn y cynllun newydd, dylai arbenigwyr gael eu cydnabod fel adnoddau o arbenigedd, dylanwad ac 
addysg, er mwyn galluogi mwy o bobl i gael gofal priodol gan gyffredinolwyr a chydweithwyr yn y 
gymuned.16 Mewn termau ymarferol, mae democrateiddio gwybodaeth a sgiliau gofal lliniarol yn 
golygu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal sy'n cefnogi pobl ar ddiwedd eu 
hoes, a hwyluso cefnogaeth arbenigol i gyffredinolwyr. Fel blaenoriaeth dylai gynllun newydd fynd 
i'r afael â ffyrdd o sicrhau bod gan y gweithlu cymunedol gapasiti i fodloni'r angen cynyddol am 
ofal diwedd oes yn y gymuned, gan gynnwys galluogi mynediad teg i blant a'u teuluoedd ledled 
Cymru at ofal yn y cartref. Mae hyn yn golygu gwneud y mwyaf o dechnoleg sy'n hwyluso nyrsys 
cymunedol i gael cefnogaeth gan gydweithwyr arbenigol ac i wneud y mwyaf o’u hamser; 
archwilio potensial nyrsys pediatrig cymunedol a nyrsys ardal sydd â chymwysterau gofal lliniarol 
arbenigol; ac edrych ar y model nyrsio ehangach mewn ardal sy'n cynnwys darparwyr statudol a 
thrydydd sector.  

Mae'n rhaid i gynllun cenedlaethol ddarparu'n lleol, gan ymateb i anghenion demograffig a natur y 
system iechyd a gofal ranbarthol. Dylai rhanddeiliaid ar draws y maes gofal lliniarol arbenigol a'r 
gweithlu cymunedol ehangach, gan gynnwys y trydydd sector, fod yn bartneriaid integredig ac yn 
rhan o wasanaethau statudol i gydgynhyrchu fframweithiau cynllunio a blaenoriaethau sy'n deall, 
yn mesur, ac yn bodloni anghenion y boblogaeth leol.17 

 

Dylai Llywodraeth Cymru:  

 Ymrwymo i ddarparu cynllun gofal diwedd oes newydd sydd â mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau wrth ei wraidd 

 Defnyddio dull system gyfan drwy wneud y mwyaf o arbenigedd timau gofal lliniarol 
arbenigol i gynyddu capasiti'r gweithlu iechyd a gofal ehangach 

 Cynyddu capasiti'r gweithlu cymunedol oedolion a phlant sydd â sgiliau gofal lliniarol  

 Cryfhau trefniadau integreiddio lleol a rhanbarthol rhwng byrddau iechyd, hosbisau a'r 

sector gofal ehangach  

 

2. Cynllunio i fodloni'r angen cynyddol am ofal diwedd oes yn y dyfodol 

Mae cynllunio i fodloni'r holl anghenion gofal lliniarol a diwedd oes mewn modd cynaliadwy yn 
ddibynnol ar ddealltwriaeth gadarn o lefel angen y boblogaeth, nawr ac yn y dyfodol. Byddai 
ymchwil cyffredinrwydd i anghenion plant ac oedolion yn gam cyntaf pwysig er mwyn galluogi ein 
system iechyd a gofal i gynllunio ac i baratoi, a mynd ati i ganfod y bobl hynny nad yw'n eu 



  

cyrraedd eto.18 At hynny, mae angen dealltwriaeth gadarn o ble mae pobl yn marw – sy'n 
ddangosydd o angen a dewis – er mwyn cefnogi gwaith dyrannu adnoddau a datblygu 
gwasanaethau lle mae tystiolaeth o angen cynyddol, fel mewn cartrefi gofal ac yng nghartrefi pobl 
eu hunain.19   

Dylid edrych ar ddata gwell ar yr angen am ofal lliniarol o safbwynt cydraddoldebau iechyd hefyd. 
Rydyn ni'n gwybod bod mynediad at ofal hosbis a gofal lliniarol yn dal i fod yn anghyfartal; mae 
gofal digonol a phrydlon yn llai hygyrch i bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl 
lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws a queer, a phobl hŷn.20 Mae'r system CaNISC bresennol wedi 
dyddio, ac nid yw'n casglu data digonol i ddeall nodweddion demograffig pobl sy'n cael gofal nac i 
ddeall taith gofal pob unigolyn o fewn gwasanaethau a rhyngddynt. Y cam cyntaf ar gyfer cipio 
data gwell ar lefel y claf fydd dod o hyd i ddatrysiad gwybodeg a chofnod cleifion unigol ar gyfer 
gofal lliniarol sy'n addas ar gyfer y dyfodol ac sy'n hygyrch i'r unigolyn. Bydd casglu'r data cywir yn 
ein galluogi i amlygu'r grwpiau hynny nad yw'r sector yn eu cyrraedd yn ddigon cynnar, neu lle 
mae pobl yn cwympo rhwng gwasanaethau, a bydd yn rhoi arweiniad i'r system er mwyn gwneud 
addasiadau i gyrraedd y grwpiau hynny. 

 

Ar lefel unigol, mae cynllunio ein dewisiadau diwedd oes yn rhan o'r datrysiad er mwyn sicrhau 
bod pawb yn cael mynediad at y gofal y mae arnynt ei angen a'i eisiau. Mae Covid-19 wedi 
dangos pwysigrwydd cynllunio ein gofal ein hunain, a'r manteision y gall hyn eu cynnig, drwy 
leihau achosion brys diangen yn yr ysbytai, hwyluso rhyddhau cleifion yn gyflym, a chadw pobl yn 
eu cymuned ar ddiwedd eu hoes, ynghyd ag arwain at ganlyniadau gwell o ran profedigaeth.21 
Mae blaenoriaethu'r gwaith o hwyluso Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol a Chynlluniau 
Gofal Ymlaen Llaw Pediatrig yn brydlon, gan gynnwys ym maes gofal sylfaenol a gyda 
phreswylwyr cartrefi gofal, yn hanfodol os ydyn ni am sicrhau bod mwy o bobl yn cael eu cefnogi 
yn eu dewis leoliad. Er mwyn i hyn ddigwydd yn effeithiol, mae'n rhaid gwireddu'r ymrwymiad yn y 
Cynllun Cyflawni ar gyfer Gofal Diwedd Oes i ddatblygu Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y 
Dyfodol22 electronig er mwyn gallu rhannu dewisiadau gofal pobl yn rhwydd ar draws pob 
gwasanaeth gofal.23 Dylid blaenoriaethu addysg gyhoeddus a chodi ymwybyddiaeth, gan gynnwys 
hyrwyddo adnoddau cyhoeddus, er mwyn cynnwys pobl a'u rhwydweithiau gofal mewn ymagwedd 
model cymdeithasol tuag at Gynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol24, ac mae'n rhaid 
dechrau ar raglen hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol 
i hwyluso sgyrsiau am Gynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol.25  
  
Dylai Llywodraeth Cymru:  

 Gefnogi ymchwil i gyffredinrwydd yr angen am ofal lliniarol, gan gynnwys ar gyfer gofal 

lliniarol plant 

 Darparu datrysiad gwybodeg a chofnod cleifion modern ar gyfer gofal lliniarol, sy'n 

cyfleu canlyniadau o bwys a data cydraddoldeb 

 Gwneud Cymru'n genedl lle mai cynllunio ar gyfer diwedd oes yw'r norm, drwy 

ymgyrchoedd cyhoeddus, hyfforddiant ar gyfer y gweithlu, a darparu Cynlluniau Gofal 

Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol electronig. 

 

3. Darparu adnoddau ar gyfer sector gofal lliniarol a diwedd oes cynaliadwy 

Fel y mae pandemig Covid-19 wedi dangos, mae bregusrwydd trefniadau ariannu partneriaid 
allweddol ar y llwybr gofal diwedd oes, fel cartrefi gofal a hosbisau elusennol, yn peryglu eu gallu i 
barhau i ddarparu gofal pan fo'r pwysau a'r angen am y gofal hwnnw ar ei waethaf. Mae 
ymagwedd dameidiog a datrysiadau ariannu tymor byr yn rhwystro'r darparwyr gofal hyn rhag 



  

gallu trawsnewid y gwasanaethau fel sydd ei angen i fodloni anghenion gofal diwedd oes yn y 
dyfodol.  

Hosbisau 

Mae hosbisau yn darparu gwasanaeth statudol 'clinigol craidd' a 'hanfodol'26 drwy gefnogi pobl 
gyda chydran feddygol eu hanghenion gofal diwedd oes a lliniarol. Fel arall, byddai angen i'r 
gwasanaeth iechyd gwladol ddarparu hyn. Ynghyd â phwysau ychwanegol y pandemig, mae'r 
cynnydd a ragamcanir mewn marwolaethau o ganlyniad i boblogaeth sy'n heneiddio a 
chymhlethdodau anghenion pobl drwy gyffredinrwydd cydafiachedd, yn golygu y bydd angen i 
hosbisau gyrraedd mwy o bobl gyda gofal mwy cymhleth yn y dyfodol. Mae galluogi hosbisau i 
ymestyn eu cyrhaeddiad yn hanfodol os ydyn nhw am barhau i leddfu pwysau ar wasanaethau 
acíwt y gwasanaeth iechyd gwladol drwy alluogi pobl sy'n cyrraedd diwedd eu hoes i gael gofal yn 
eu cymuned.  

Yn ogystal â gwasanaethau yr ystyrir eu bod yn rhai craidd clinigol, mae Covid-19 wedi amlygu'r 
gwasanaethau hanfodol ehangach y mae hosbisau yn eu darparu, ond sy'n llwyr ddibynnol ar godi 
arian fel incwm. Er enghraifft, mae gofal profedigaeth, y mae hosbisau mewn sefyllfa unigryw i'w 
ddarparu, a gwasanaethau ataliol eraill, fel cefnogaeth i ofalwyr, hosbis ddydd, a gofal seibiant 
neu seibiant byr i blant. 

Yn achos plant ag anghenion gofal lliniarol, gofal seibiant a seibiant byr yw'r gwasanaeth y mae 
teuluoedd yn adrodd eu bod yn ei werthfawrogi fwyaf, ac sy'n ganolog i'r hyn y mae hosbisau 
plant yn ei gynnig.27 Yn gyffredinol, caiff seibiant byr ei gydnabod fel rhywbeth sy'n bodloni angen 
gofal cymdeithasol yn bennaf, er mwyn i'r plentyn allu profi cyfleoedd addas i'w hoedran i 
chwarae, cymdeithasu a datblygu, ond hefyd i fodloni anghenion gofalwyr. Yn achos llawer o blant 
sy'n defnyddio'r seibiant byr, yr hosbis yw'r unig leoliad sy'n cynnig y ddarpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig sy'n angenrheidiol er mwyn bodloni eu hanghenion iechyd parhaus 
penodol. Er bod gofal seibiant byr yn angen cydnabyddedig ac asesedig ar gyfer y rhan fwyaf o 
blant â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywyd a'u teuluoedd, anaml y caiff ei gomisiynu gan 
ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n gadael teuluoedd i ddibynnu ar ddarpariaeth gofal 
elusennol.28 

Er mor bwysig yw'r gwasanaethau hyn i system iechyd a gofal Cymru, mae angen i hosbisau godi 
£33.3 miliwn bob blwyddyn er mwyn parhau i ofalu. Mae gwasanaethau y mae'r cyhoedd yn eu 
hystyried fel rhai hanfodol yn cael eu cynnal drwy roddion elusennol gan gymunedau ledled 
Cymru, ac er bod cymunedau yn hael, mae'r pandemig wedi dangos bod codi arian elusennol yn 
fregus, gyda digwyddiadau'n cael eu canslo a siopau elusen yn wynebu cyfyngiadau. Mae hyn yn 
gadael hosbisau heb lawer o le i gynllunio, i arloesi, i ehangu nac, mewn rhai achosion, i gynnal 
eu darpariaeth gofal. Mae'n rhaid cyrraedd datrysiad ariannu sy'n galluogi sector hosbis 
cynaliadwy i ffynnu wrth symud tua'r dyfodol. 

Gofal cymdeithasol i bobl hŷn 

Mae gofal lliniarol yn greiddiol i iechyd a gofal integredig. Yn achos oedolion ag anghenion gofal 
lliniarol, mae derbyn eu gofal lliniarol a diwedd oes yn agosach at adref bron yn llwyr ddibynnol ar 
fynediad at ofal cymdeithasol priodol. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y boblogaeth hŷn – yn 
aml y rhai sy'n fregus neu sydd â diagnosis o ddementia – a gaiff eu cefnogi i aros yn annibynnol 
drwy ofal personol a ddarperir gan weithwyr gofal cartref yn eu cartrefi eu hunain neu ar gyfer pobl 
sy'n preswylio mewn cartrefi gofal. Gydag 16 y cant o'r holl farwolaethau yn digwydd mewn 
cartrefi gofal,29 a gyda thybiaeth bod tri chwarter preswylwyr cartrefi gofal ym mlwyddyn olaf eu 
bywyd,30 mae gofal cymdeithasol, a chartrefi gofal yn benodol, yn ddarparwyr gofal diwedd oes 
arwyddocaol. Dim ond cynyddu y bydd rôl cartrefi gofal yn y ddarpariaeth gofal diwedd oes, gyda 
rhagamcanion yn dangos bod angen dyblu capasiti erbyn 2040 os ydyn ni am gynnal y dewis 
presennol ar gyfer gofal yn y cartref ar ddiwedd oes.31 



  

Mae gweinyddiaethau olynol wedi trafod sut y byddwn ni'n talu am ofal cymdeithasol i fodloni 
anghenion ein poblogaeth sy'n heneiddio.32 Hyd yma, does dim ymrwymiad ar ffordd ymlaen wedi 
bod, dim ond cytuno bod y model ariannu presennol yn anghynaliadwy. Os na chaiff trefniant ei 
wneud i ariannu gofal cymdeithasol yn y dyfodol, ni fydd gan gartrefi gofal ac asiantaethau gofal 
cartref y capasiti na'r adnoddau i alluogi pobl i aros yn y man y maen nhw'n ei alw'n gartref ar 
ddiwedd eu hoes. Ar ben hynny, mae'r anghydraddoldebau y mae pobl yn eu hwynebu wrth 
ariannu eu gofal diwedd oes; bydd pobl sy'n derbyn cydran o'u gofal diwedd oes gan 
wasanaethau gofal cymdeithasol ac sy'n cyfrannu'n ariannol at eu gofal yn talu'n anuniongyrchol 
am ran o'u gofal diwedd oes. Mae hyn o gymharu â'r rhai sy'n derbyn gofal diwedd oes mewn 
lleoliad gofal cymdeithasol a ariennir drwy ofal iechyd parhaus neu'r rhai sy'n cael eu gofal diwedd 
oes mewn lleoliad iechyd.  

 

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru:  

 Weithio gyda'r sector hosbis i ddarparu trefniant cynaliadwy a theg i fodloni anghenion 

gofal lliniarol plant ac oedolion 

 Mynd i'r afael ag anghenion gofal cymdeithasol plant sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar 

eu bywyd drwy ariannu gofal seibiant byr 

 Darparu adnoddau priodol o ran darparwyr gofal cymdeithasol, gan gynnwys cartrefi 

gofal, i fodloni'r angen yn y dyfodol am gapasiti uwch yn y gymuned  

 

4. Meithrin capasiti a gwydnwch mewn cymunedau i ofalu am bobl ar ddiwedd eu hoes 

Mae Cymru wedi datgan dyhead i fod y Wlad Garedig gyntaf, gan gydnabod y rôl y mae gofal 
urddasol a charedig yn ei chwarae mewn cymunedau cryf a gwydn.33 Mae'n hysbys bod 
prosiectau Cymunedau Caredig sy'n cefnogi pobl â chyflyrau angheuol ac sy'n cyfyngu ar eu 
bywyd, a'u gofalwyr, yn gwneud gwahaniaeth rhwng marwolaeth heddychlon adref a mynd i'r 
ysbyty ar frys ar ddiwedd oes.34 Ar lefel leol, mae Cymunedau Caredig yn trawsnewid; maen 
nhw'n integreiddio gofal sylfaenol gydag ymyriadau gofal cymdeithasol cynnar – er enghraifft gyda 
phobl sydd wedi'u rhyddhau o'r ysbyty – ac yn defnyddio mentrau datblygu cymunedol i gefnogi 
pobl â gofal ataliol ac anffurfiol. Wrth i fentrau Cymunedau Caredig ar lefel clwstwr gofal sylfaenol 
barhau i gael effaith gadarnhaol, mae angen ymrwymiad cenedlaethol i fabwysiadu'r model gofal 
hwn, wedi'i deilwra i fodloni angen lleol, i gyflawni Cymru Garedig go iawn.  

Pan oedd y pandemig yn ei anterth, daeth 196,000 o bobl ychwanegol yng Nghymru yn ofalwyr di-
dâl, a bydd llawer ohonynt yn gofalu am bobl yn ystod blynyddoedd olaf eu bywyd.35 Mae Covid-
19 wedi ein dysgu am bwysigrwydd cymunedau cysylltiedig a chydweithredol wrth fynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd, lleihau unigrwydd ac ynysrwydd, ac er lles pobl a gofalwyr sy'n profi 
marwolaeth, marw, a phrofedigaeth.36 Gwelwyd cefnogaeth mewn dau brif faes: tasgau ymarferol 
yn gyntaf, fel darparu nwyddau hanfodol, ac yn ail, ffurfio cysylltiadau cymdeithasol gan gadw 
pellter corfforol.37 Wrth i gyfyngiadau ar fywyd bob dydd barhau, mae'n rhaid mynd i'r afael â'r 
effaith ar wydnwch gofalwyr ac ynysrwydd unigolion. Gyda 40,000 ychwanegol o bobl yn cofrestru 
i wirfoddoli yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol cyntaf, yn ogystal â'n rhwydweithiau gwirfoddol a 
chymunedol sydd wedi'u hen sefydlu, mae'n rhaid i Gymru Garedig fanteisio ar yr egni newydd 
yma tuag at ofal yn ein cymunedau, a'i fanteision ataliol o ran iechyd a llesiant.  

Mae'n hysbys hefyd bod rhwydweithiau a chymunedau gwydn sy'n ymestyn allan at eraill yn 
gwella'r profiad o brofedigaeth, yn enwedig yng nghyd-destun Cymru.38,39 Bydd pob cymuned 
ledled Cymru wedi profi effaith Covid-19, a bydd pob un ohonon ni'n adnabod rhywun sydd wedi 
profi effaith uniongyrchol profedigaeth yn ystod y pandemig. Mae cyfyngiadau ar ymweld ag 
anwyliaid a newidiadau i drefniadau angladdau wedi effeithio ar ein gallu i brosesu profedigaeth 



  

fel y bydden ni fel arfer – a hynny o ran pobl yn marw â Covid-19 ac o achosion eraill. Mae llawer 
o bobl wedi marw ar wardiau gyda staff gofalgar o'u cwmpas, ond heb deulu ac anwyliaid gyda 
nhw. Er bod buddsoddiad mewn technoleg wedi helpu rhywfaint i lenwi'r bwlch,40 mae nifer 
cynyddol o bobl yn gorfod dod i delerau â cholli eu hanwyliaid mewn byd newydd.  

Wrth i'r wlad adfer, mae disgwyl trawma ac ymatebion galar cymhleth, sy'n fwy cyffredin mewn 
ymateb i salwch a marwolaeth sydyn, fel yn achos llawer o bobl sy'n marw â Covid-19.41 Mae 
bellach angen diwygio, diweddaru a gweddnewid ymrwymiadau i fynd i'r afael â bylchau mewn 
darpariaeth profedigaeth a nodwyd gan yr Adolygiad Cwmpasu Profedigaeth Cenedlaethol cyn y 
pandemig, gan gynnwys mynediad anghyfartal at ofal ar draws y wlad a rhestrau aros hir am 
gefnogaeth arbenigol,42,43 er mwyn bodloni'r angen cynyddol am ofal profedigaeth a fydd yn 
ymddangos yn ein cymunedau wrth i ni ymateb i'r pandemig.  
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